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700-00 

 ۲۲۲۱۵۱۰ : فتاه قشيمد

 ( ٠٠٠١ ) خسنلا ددع



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 اميلعت هرمأ ةيادب يف ىقلتو يلازغلا مامإلا دلو سماخلا نرقلا فصتنم يف
 يف اهقوس ةقفان تناك امولع قذحو «يويندلا يقرلاو ةداعسلا هبسكي نأ ًايرح ناك

 ناك يلا ةموكحلا رود دصقي ةفاقثلاو ملعلا نم ةعاضبلا هذهب ج رح مث «نمزلا كلذ

 كلذ ءاملع نم ملاع هروصتي نأ عيطتسي ناك ام ىلعأ ىلإ ىقتراف .هسفن اه دعأ دق

 ةعماج ربكأ يهو دادغب يف ةيماظنلا ةعماجلا خيش نيعف بصانملاو بتارملا نم رصعلا

 هاش كلملاو يسوطلا كلملا ماظنك ءارمألاو كولملا ىدل ةوظحلا لانو «ذئموي ماعلا يف

 بدتني ناك نأ هرصع ةسايس يف هلخدت نم غلب مث .دادغب (ةفيلخر»و يقوجلسلا

 .فالخلا نم يسابعلا (ةفيلخلاررو يقوجلسلا مكاحلا نيب أشني ناك ام لحل

 ئراط ةتغب هتايح ىلع أرط يويندلا يقرلا نم يماسلا غلبملا اذه غلب ام دعبو

 ةينيدلاو ةيقلخلاو ةيملعلا ةايحلل هتسارد يف نعمأ املك هنأ كلذو «بالقنالا

 هب باهأو ءامل ةاداعمو اهيلع ةروث هسفن تدادزا مرصع يف ةيندملاو ةيسايسلاو

 لب «هيف بلقتلاو نسآلا عقنتسملا اذه يف موعلل قلخت مل دماح ابأ اي كنإرر :هريمض

 عيمج نم رمألا رحآ هيدي ضفنو هءادن ىبلف .«اذه ريغ رخآ بحاول هللا كقلح

 دادغب نم جرحو دهزلا رثآو اهيف ناك ىلا لغاشملاو عفانملاو دئاوفلاو تازايتمالا

 ةماع نيب ىشم من «تالزعلاو تاولخلا يف رصبتو ركفف .هلل ا ضرأ يف احئاس

 ةضايرلا لوطب هحور رهطي نينسلا نم ةدم يقبو مهتايح روغ ريسف نيملسملا

 ةنماثلا يف هيلإ عجرف هرمع نم نيئالثلاو ةنماثلا يف هتيب مامإلا رداغ .ةدهاجملاو

 لصاوتملا ريكفتلا اذه دعب لمعلا نم هب ماق يذلاو .لماك رشع دعب نيعبرألاو



 ةفسالفلا دصاقم

 لوبق نيمو كولملاب قلعتلا نم بات نأ ةرمتسملا ةدهاشملاو درمل لمأتلاو

 ي لمعلا ىبأو بصعتلاو ةلداحملا بست ىلع هللا دهاعو مهبتارمو مهاياطع

 هفارشإ تح سوط يق أشنأو ةموكحلا ريثأت تحت ةعقاولا ةيميلعتلا تاسس ملا

 مهبردول لاجرلا نم ةوفص هتيب ىلإ بلجي ناكو .سيردتلاو ميلعتلل ةلقتسم اراد

 يف ليلح يبالقنا لمعب يتأي نأ عطتسي مل هنأ الإ .صاخلا هجهنم ىلع مهحرخيو
 صوصخملا جهنلا اذه ىلع لمعلا ةلصاوم يت لمألا هلهمي مل هنأل اذه هاعسم

 .اهزاهن وأ تاونس سم نم رثكأ

 :يلي اميف هصخلن هنامز يف يلازغلا مامإلا هب ماق يذلا يديدجتلا لمعلاو

 اعذال اداقتنا اهدقتنا من «رصبتملا ققدملا سرد نانويلا ةفسلف سرد :الوأ

 يف ةقيقحلا هحو سانلا ىلجتساو .نيملسملا سوفن ين اهتعورو اهتبيه نم ففح

 نوري ال اوناكو هللا دنع نم ةلزنم قئاقح اهنأك اهب اوملس دق اوناك يلا تايرظنلا

 رثأ رصحني م و ؛ةنسلاو نآرقلا ميلاعت اهيلع !وقبطي نأ ريغ ليبس نم مهنيد ةمالسل

 يف هتلعف اضيأ كانه لعفو ةبروأ ىلإ اهادعت لب ؛ةيمالسإلا كلامملا يف اذه مامإلا دقن

 !يملعلا يقيقحلا دقنلا رود - ديدج رود باب حتفو ةينانويلا ةفسلفلا ةبلغ ةلازإ

 مولعلاب رصب مهل نكي مل نمم مالسإلا ةامح ناك لا ءاطحألا حلصأ :ًيناثو

 كلذ يف نيعقاو ءالؤه ناكف نيملكتملاو ةفسالفلل ادانع اهنوبكتري نولازي ال ةيلقعلا

 نأ ىلإ نيملسملا دشرأو هتروس نابإ ىف أطخلا اذه حلصأ مامإلا نكلو شحافلا أطنخلا

 لب ءلقعلا اهغيستسي ال يلا رومألا كلت مازتلا ىلع فقوتي ال ةينيدلا مهدئاقع تابثإ

 نأ ثبعلا نمف «قطتمل اهديؤيو لقعلا اهغوسي نيهاربو ححح دئاقعلا كلت ءارو
 .تاهرتلا كلت ىلع ءرملا حلي



 يلازغلا مالسإإلا ةجحل

 فقوم اوذختا مهنإ ,ةفسلفلا ةبراح يف هقبس نم لك نع زاتمي هلمع نكلو
 مجهت ةفسلفلا تناكف «يمالسإلا نيدلا نع راذتعالاو هدئاقعو مالسإلا نع ع افدلا

 نأ نولواحيو «هيلإ ةهجوملا مهتلا نوفنيو «مالسإلا نع نوعفادي ءالؤهو مالسإلا ىلع

 ىمعلتت ةنج ناك مالكلا ملع نأكف هتايرظنو هدئاقعل رذعلا اوسمتليو «هفقوم اورربي

 مجاهي نأ نيملكتملا نم دحأ ئزرجي ل و «ةيمالسإلا ةديقعلا نصحت و ةفسلفلا تامجه

 فقومو «ةيضق نع عافدلا فقوم مهفقوم ناكف ءادقنو احرج اهنوعجويو ةفسلفلا
 .هنع يفعيو مهتملا حماسي نأ هتياغ «فيعض امئاد عافدلا

 اهيلع مجهو «دقنلاو صحفلاب اهوانتو ةغسلفلا محاه دقف «يلازغلا امأ

 لقعو «ةفسلفلا ةجح لثم ةجحو «يملعلا ثحبلاو ةساردلا ىلع ًاينبم افينع اموجه
 مهتما فقوم فقت نأ ةفسلفلا أحلأو «ةفسلفلا ينودمو رابكلا ةفسالفلا لقع لثم

 فقوم يف ًاميظع اروطت ناكف «نيعفادملا فقوم اوفقي نأ ىلإ اهتامحو اهيلثمم أجللأو
 سوفن ىلإ ةقثلا هب تداع ةيمالسإلا ةديقعلل اميظع اراصتنا ناكو ؛ةفسلفلاو نيدلا

 م يلازغلا نكلو .ةيملعلا اهترطيسو ةفسلفلا ةباهم مهنع تلازو اهب نينمؤملاو اهعابتأ

 سرد هنإ ءريكفتلا قيض الو هريغل ادلقم هيف نكي مل و «ةفسلفلا ىلع موجه لا يف روهتي

 ىلع فقي ال نم مولعلا نم عون داسف ىلع فقي الر هنأب نمؤي ناكو الوأ ةفسلفلا

 زواجيو هيلع دسيزي مث ؛ملعلا كلذ لصأ يف مهملعأ يواسي ىتح «ملعلا كلذ ىهتنم
 ىهتنم ىلع علطا ىتح اهراوغأو اهتقيقح ةفرعمو ءاهتسارد يف دهتحاو دجف (هتحرد

 ال ةيفسلفلا ثحاسملا نأ ىأر لب «موجه اب أدبي ملو كلذك لجعتسي مل مث ؛مهمولع
 دق ةيفسلفلا بتكلا نأو «سانلا نم طاسوألا لوانتم يق تسيل ةدقعم ةضماغ لازت



 ةفساللفلا دصاقم

 نونسحي اونوكي مل وأ «ةماعلا لوانت نم اهطوحي ةفسلفلا لوح اجايس اوميقيل كلذ

 ةفسلفلا تايرظنو «ةيفسلفلا ثحابملا هيف ركذي اباتك فلؤي نأ ىأرف «فيلأتلا

 ةبيجع ةردق يلازغلا قزر دقو ءقرشم بولسأ يفو .ةحضاو ةلهس ةغل يف اهلئاسمو

 .يملعلا راكتحالا عفرو «جايسلا كلذ رسكف ءاهحاضيإو ةيملعلا لئاسملا طيسبت يف

 ةيفسلفلا ثحابملاو ةيفسلفلا تاحلطصملا هيف ركذ «ةفسالفلا دصاقمرر باتك فلأو

 ناكو ,ةفسلفلا لاجر اهضرعي اه نسحأك ةفسلفلا ضرعو «دقنو قيلعت ريغ نم

 هباتك دعيو «ةيملعلا اهتميق طاقسإو ةفسلفلا فييزت نم هلفكت امل ةمزال ةمدقم هدعي

 .كاذنآ ةفسلفلا عضو صخلت ىلا بتكلا نسحأ نم

 رشنب امزلم يسفن تدحوف (ةفسالفلا تفاهترر ميقلا هباتك رشنب تمق دقلو

 هخسن ىلع تلصحف «يلازغلا هانب يذلا ءانبلا لمتكيل (ةفسالفلا دصاقمرر باتك

 ظ :يهو ةرفوتملا
 ه١۳۳١ ماع يدركلا يربص نيدلا يي ةعبط يهو باتكلل لوألا ةعبطلا

 اهيف عيشي ةخسن يهو يدركلا ةعبط نم ةذوحخأم ايند ناميلس روتكدلا هعبطو

 ىلإ ةلاضلا قاروألا تعجرأف ءاهعضوم ريغ يف قاروأ عضو ءارج نم بارطضالا
 يف رثعتي ال (دصاقملا) ئراق حبصأو .بارطضالا عفتراو «مالكلا محتلاف اهعضوم

 .هلك باتكلا يف هتءارق

 تنك نأ دعب ينامألا زعأ نم ةينمأ (ةفسالفلا دصاقمر» رشن يل ققح دقو

 ريسيت ليبس يف ةوطخ لكشي «دصاقملارر باتك نأل «تفاهتلارر باتك ترشن دق

 يف اهلئاسم ضرعو ءاهطيسبتو ةفسلفلا صيخلتب ماق يلازغلا نأل ءاهطيسبتو ةفسلفلا
 .بابللاو وفصلاب اهنم ىفتكاو رشقلاو ثغلا نع ضرعأ ذإ ةطاسبلاو ةلوهسلا ةياغ



 يلارغلا مالسإلا ةجح

 «يدركلا ةعبط يف عقاولا بارطضالا بابسأ ةفرعم يل رّسيف هللا ْيناعأ دقو

 .بارطضالا عفتراف ءاط بسانملا اهناكم يف ةقرو لك عضوب اهحلصأ نأ تعطتساف

 تاحلطصملاو ظافلألا بيرغ تحرشو «باتكلا رشن ةداعإ نم يبسح اذهف

 تايآلا ميقرتب اهرداصم ىلإ اهتعحرو ثيداحألاو تايآلا تجرتختساو ءةيفسلفلا

 ةروص ىلع صنلاب جورخلل يدهح تلذبو هناظم نم ثيدحلا جيرختو ةروسلا نايبو
 ايجار يدركلا يربص ةعبط يف ناك يذلا بارطضالا حيحصت دعب لامكلا ىلإ برقأ
 .ريصنلا معنو ىلوملا معن وهف يلمع لبقتي نأ ىلاعت هنم

 .دادسلاو ريخلا ليبس ىلإ انادهو ءاناطح هللا دّدس

 وجيب دومح

 ه١ ٤١۹ نابعش 51 قشمد

 م۱۹۹۸ لوألا نوناک ٥



 ةفس"القلا دصاقم
 ےس ااا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 ةالصلاو لاّهَحلا مادقأ ةّلزم انفرعو ؛لالضلا نم انمصع يذلا هللا دمحلا

 ىلعو هقلخ ريخ ىفطصملا دمحم «لابقإلاو لوبقلاب لالحلا يذ نم صوصخملا ىلع

 .لآ ريخ هلآ

 ةفسالفلا تفاهت نع فشكلا يف ايفاش امالك تسمتلا كنإف (دعب امأ)

 كفيرعت دعب الإ كفاعسإ يف عمطم الو «مهئاوغإو مهسيبلت نماكمو مهئارآ ضقانتو

 ةطاحإلا لبق بهاذملا داسف ىلع فوقولا نإف «مهدقتعم كمالعإو يهبهذم

 مهتفاهت نايب ىلع مدقأ نأ تيأرف ؛لالضلاو ةيامعلا يف يمر وه لب «لاحم اهكر ادع

 ةيفإلاو ةيعيبطلاو ةيقطنملا مهمولع نم مهدصاقم ةياكح ىلع المتشم ازیجو امالك

 ريغ نم مهمالك ةياغ ميهفت الإ دصقأ ال لب «لطابلاو اهنم قحلا نيب زييمت ريغ نم

 ىلع هدروأو ءدصاقملا نع ةحجراخلا دئاوزلاو وشحلا ىرحب يرجي ام ركذب «ليوطت
 ةياكح باتكلا دوصقمو يه ةلدأ هودقتعا ام انورقم ةياكحلاو “صاصتفالا ليبس

 تايضايرلا ماسقأ ةعبرأ مهمولع نأ ال وأ كفّرعأو همسا وهو (ةفسالفلا دصاقم)

 .تايهلإلاو تايعيبطلاو تايقطنملاو

 تايضتقم يف سيلو ةسدنهلاو باسحلا يف رظن ىهف (تايضايرلا امأ)

 اذإو دححو راكنإب لباقي نأ نكمب ام يهالو لقعلا فلاخي ام باسحلاو ةسدنهلا

 .هداريإب لاغتشالا يف انل ضرغ الف كلذك ناك

 .اهيف ردان باوصلاو «قحلا فالح ىلع اهيف مهدئاقع رثكأف (تايهلإلا امأ)

 امنإو اهيف ردان أطخلاو ءباوصلا جهنم ىلع اهرثكأف (تايقطنملا امأو)

 اهضرغ ذإ دصاقملاو يناعملا نود تاداريإلاو تاحالطصالاب اهيف قحلا لهأ نوفلاخي

 .راظنلا هيف كرتشي امن كلذو تاللالدتسالا قرط بيذهت

١ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ءأطخلاب هبتشم اهيف باوصلاو «لطابلاب بوشم اهيف قحلاف (تايعيبطلا امأو)
 ام نالطب (تفاهتلا) باتك يف حضتيسو .بولغمو بلاغب اهيلع مكحلا نكع الف
 السرم المهم ةياكحلا ليبس ىلع هدرون نحن ام نآلا مهفنلو «هنالطب دقتعي نأ يغبني
 يف ًاريمسشتو ادج هل انفنأتسا هنم انغرف اذإ ىتح ,دسافلاو حيحصلا نع ثحب ريغ نم

 قطنملا مهيفتب ةيادبلا عقتلو .هللا ءاش نإ (ةفسالفلا تفاهت) هيمسن درفم باتك
 .هداريإو

 .لارشإب عبط )١(



 ةفساللفلا دصاقم

 قطنملا يف لوقلا
 (هماسقأو هتدئاف نايبو قطنملا ديهمت يف ةمدقم)

 :نيمسق يف ةروصحم يهف اهماسقأ تبعشنا نإو مولعلا نأ وهف (ديهمتلا امأ)

 .قيدصتلاو روصتلا
 ىلع ةدرفملا تارابعلاب اهيلع لدي ىلا تاوذلا كاردإ وهف (روصتلا امأ)

 ءنجلاو ؛كلملاو ءرجشلاو مسجلا ظفلب دارملا ىنعملا كاردإك ؛قيقحتلاو ميهفتلا ليبس

 .هلاثمأو «حورلاو

 ةيصعملاو اهيلع باثي ةعاطلاو ؛,ثداح ماعلا نأب كملعكف (قيدصتلا امأو)

 م اعلا مهفي مل نم نإف ناروصت همدقتي نأ هترورض نمف قيدصت لكو ءاهيلع بقاعي
 مم اذإ ثداحلا ظفل لب «ثداح هنأب قيدصتلا هنم روصتي مل هدحو ثداحلاو «هدحو

 قيدصت ال كنكمي م ثدام ملاعلا :ليق ولو .ًالثم ثداملا ظفلك راص هانعم روصتي

 نإ ماعلا غفل اک ر هب قدصي فيك وأ رکنی فيك مهفي ال ام نأل ؛بيذكت الو

 ريغ نم ًالوأ كردي ام ىلإ مسقني قيدصتلاو روصتلا نم دحاو لك مث ‹لمهمم . لدبأ

 بلط ريغ نم روصتي يذلا امأ .بلطلاب الإ لصحي الام ىلإو ءلمأتو بلط

 حورلا ةقيقح ةفرعمكف بلطلاب لصحتي يذلا امأو .امهاثمأو ءيشلاو دوجوملاكف

 مكحلاكف ال وأ مولعملا قيدصتلا امأو .اهتاوذ ةيفخلا رومألا روصتو «نحلاو «كلملاو

 هيلإ فاضيو «ةيواستم دحاو ءيشل ةيواسملا ءايشألا نأو ءدحاو نم رثكأ نينثالا نأب

 بلط قبس ريغ نم اهيلع سوفنلا لمتشت لا مولعلا نم ةلمجو تالوبقملاو «تايسحلا

 كردي يذلا امأو .هعضوم يف يتأيسو اعون رشع ةئالث يف رصحنيو ءاهيف لمأتو

 تاعاطلا ىلع تازامملاو ,داسجألا رشحو «ماعلا ثودحب قيدصتلاكف لمأتلاب

 لك و «دحلا ركذب الإ لاني الف بلط نم هروصت يف دب ال ام لكو ءاهماثمأو يصاعملاو

 هترورض نم امهنم دحاو لك و «ةجحلاب الإ لاني الف بلط نم هقيدصت يف دب ال ام
 ١



 يلازغلا مالسإللا ةجحلا

 ره :انل ليقف ؟وه ام انلقو ناسنإلا ىنعم انركنأ اذإ انإف ءةلاح ال ملع هيلع مدقتي نأ

 انل لصحتي ىتح قطانلا كلالكو ءاندنع امولعم ناويحلا نوكي نأ ىغبنيف نيف «قطان ناويح

 ماعلا :انل ليقف ثداح ملاعلا نأب قدصن مل امهمو .لوهجا ناسنإلاب ملعلا امهب

 نم هانلهج امم ملعلا انديفي ال اذهف «ثداح ماعلا اذإف ءثداح روصم لك و ءروصم

 دنعف «ثداح رّوصملا نأبو ءرّوصم ملاعلا نأب قيدصتلا انل قبس اذإ الإ ماعلا ثودح

 ملع لك نأ اذهب تبثيف ءاندنع لوهجب وه اع ملعلا نيملعلا نيذهب صنتقن كلذ

 ىلإ يهتني نأو دسالف ةياهنلا ريغ ىلإ لسلستي ال مث «قبس دق ملعب لصحي امنإف بولطم

 .قطنملا يف لوقلا ديهمت اذهو ءةركفو بلط ريغب لقعلا ةزيرغ يف ةلصاح يه لئاوأ
 نأ يفخب سيلو «مولعع. الإ لصحي ال لوهجمملا نأ تبث املف (قطنملا ةدئاف امأ)

 صوصخ مولعم لوهجب لكل لب لوهجب لك ىلإ هب لصوتلا نكمي ال مولعم لك
 شك ىلإ قيراعلا كلذ يضفي نمهذلا يف هراضحإو هداريإ يف قيرطو ؛هبساني

 ىلإ يضفي امو ءامسر وأ ادح ىمسي تاروصتلا فشك ىلإ هنم يدؤي امف ؛لوهجملا

 لك مسقنيو .هريغو ليثمتو ءارقتسا هنمو «سايق هنمف «ةجح ىمسي ةيقيدصتلا مولعلا

 هيبش هنكلو ءطلغ وه ام ىلإو نيقيلا ديفيل باوص وه ام ىلإ سايقلاو دحلا نم دحاو
 ءامهدساف نع سايقلاو دحلا حيحص زيي هب يذلا نوناقلا وه قطنملا ملعف ءباوصلاب

 مام لكو ءاهلك مولعلل رايعملاو نازيملا هنأكو ءاينيقي سيل امع نيقيلا ملعلا زيمتيف

 :ليق نإف «نارسخلا نع حبرلا الو .ناصقنلا نع ناححرلا هيف زيمتي مل نازيملاب نزوي

 اهلك دئاوفلا هل :ليق .ملعلا ةدئاف امف لهجا نع ملعلا زييمت قطنملا ةدئاف تناك نإ

 ليمكتب ةطونم يهو ةرحآلا ةداعس يهو ةيدبألا ةداعسلا ىلإ ةفاضإلاب ةرقحتسم

 .ةيلحتلاو ةيكرتلا نيرمأب اهليمكتو «سفنلا

 تافصلا نع اهسيدقتو قالحألا لئاذر نع اهريهطت يهف (ةيكرتلا امأ)

 .ةمومذملا



 ةفسالفلا دصاقم

 ؛ةيفإلا قئاقحلا اه فشكني ىتح قحلا ةيلح اهيف شقتني نأبف (ةيلحتلا امأو)

 «سبل الو اهيف لهج ال ةقيقحلل اقفاوم ايقيقح ًافاشكنا هبيترت ىلع هلك دوجولا لب

 ريغ نم اهيلع يه ام ىلع ةليمحلا روصلا اهيف رهظي نأ يف اهامك ىلا ةآرملا اهاثمو

 روصلا رطش اهب يذاحي نأب ًادصلاو ثبخلا نع اهريهطتب كلذو «رييغتو جاحوعا

 اهتيلختب تلقصو تيكذ امهم اهلك دوجولا روص اهيف عبطنت ةآرم سفنلاف «ةليمجلا

 الو «ملعلاب الإ ةدومحملاو ةمومذملا قالحألا نيب زييمتلا نكمي الو «قالحألا لئاذر نع

 الإ هليصحت ىلإ قيرط الو ملعلاب الإ سفنلا يف اهلك تادوجوملا شقن ليصحتل ىنعم
 حص اذإف «ةيدبألا ةداعسلا ةزايح ملعلا ةدئافو ملعلا صانتقا قطنملا ةدئاف اذإف طناب

 .هدئافلا ميظع ةلاحم ال قطنملا راص ةيلحتلاو ةيكزتلاب سفنلا لامك ىلإ ةداعسلا عوحر

 سايقلاو دحلا هدوصقمو «هدوصقم رك ذب نيبتيف هبيترتو قطنملا ماسقأ امأ

 الإ سايق مظتني ال ذإ بكرم وهو سايقلا اهمهأو «دسافلا نع امهنم حيحصلا زييمتو

 هيفف عوضوم لك و ؛لومحمو عوضوم اهيف ةمدقم لكو «يتأيس امك نيتمدقم نم

 يف وأ ؛دوجولا يف امإ بكرملا ليصحت دارأ نمو «ىنعم ىلع ةلاحم ال لديو ظفل

 تيبلا يناب نأ امك ءالوأ ةدرفملا ءازجألاو تادرفملا ميدقتب الإ هل ليبس الف «ملعلا

 لاغتشالا مث الوأ ءازجألاو تادرفملا راضحإو نيطلاو نبللاو بشخلا دادعإ ىلإ رقتفي

 بلاطف «مولعملل قباطم لاثم هنإف مولعملا وذح وذحي ملعلا كلذكف - ًايناث ءانبلاب

 يف ملكتن نأ كلذ نم مزلف تادرفملاب الوأ ملعلا لصحي نأ يغبني بكرم اب ملعلا

 نم ةبكرملا ةيضقلا يف مث ءاهماسقأو يناعملا يف مث «يناعملا ىلع اهتلالد هجوو ظافلألا

 يل سايقلا يف ملكتنو «نيتيضق نم بكرملا سايقلا يف مث ءاهماسقأو عوضومو لومحم

 ديرن ام لمتشي اذه ىلعف يتأيس امك هتروص يف رحآلاو «هتدام يف امهدحأ نينف

 .نونف ىلع قطنملا نم هداريإ
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 (ظافلألا ةلالد يف لوألا نفلا)
 :ةسمخ تاميسقتب اهنم دوصقملا حضتيو

 :هحبوأ ةثالث نم ىنعملا ىلع ظفللا ةلالد نأب ملعا (يجوغاسيا لوألا)

 .هانعم ىلع تيبلا ظفل ةلالدك ةقباطملا قيرطب (اهدحأ) ٠

 نإف ءصوصحنملا طئاحلا ىلع تيبلا ظفل ةلالدك نمضتلا قيرطب (رخآلاو) ٠

 لدي ًاضيأ تيبلا ظفلو ؛كلذب هيلع لديف ةقباطملاب هب ىمسملل عوضوم طئاحلا ظفل
 .ةلالدلا هجو يف هقرافي نكلو هيلع

 قيرط نيابي هنإف طئاحلا ىلع فقسلا ةلالدك مازتلالا قيرطب (ثلاغلاو) .٠

 لوعملاو مولعلا ف لمعتسملاو «ثلاث مسا عارتخلا نم دب نكي ملف نمضتلاو ةقباطملا
 اه اضيأ مزاوللا نإف ءالف مازتلالا امأ ءنمضتلاو ةقباطملا قيرط تاميهفتلا يت هيلع

 .اهب مهافتلا لصحي الو ةدودحم ربغ رومأ ىلإ ىعادتيو مزاول

 داري ال يذلا وهف (درفملا امأ) بكر مو درفم ىلإ مسقني ظفللا (ةيناث ةمسق)
 ىنعم ءازحأ نم ىنعم ناّسب الو ناب داري ال هنإف ناسنإلاك ىنعملا نم ءازجأ هئازحأب

 نم ءرج وه يذلا مالغلاب داري ذإ يشهي ديزو ديز مالغ كلوق فالخب ناسنإلا
 ال كنأل ادرفم ناك بقل مسا ناكو هللا دبع تلق اذإو «ىنعم ديزبو ىنعم مالكلا

 لك ناك ذإو بكرم وهف تعنلا تدرأ نإو ءديز كلوقب دصقت ام الإ هب دصقت

 قلطي ةرات كرتشملاك هقح ف مسالا اذه راص ةلاحت ال هللا دبع هللا دبعب ىمسم
 .ًابكرم نوكيف فصولا هب داري ةراتو ادرفم امسا نوكيف فيرعتلا دصقل

 هموهفم سفن عنك ام يئزحلاف .يلكو يئزج ىلإ مسقني ظفللا (ةثلاث ةمسق)
 سفن عنمي. ال ام يلكلاو .ةرجشلا هذهو سرفلا اذهو ديز :كلوقك «هيف ةكرشلا نم

 الإ ماعلا يف نكي مل نإو ناسنإلاو رجشلاو سرفلاك هيف ةكرشلا عوقو نم هموهفم
 لعفلاب دحوي مل نإو ةوقلاب نكمم هيف كارتشالا نأل يلك سرفلا :كلوقف دحاو سرف

١6 



 ةفس الفلا دصاقم

 ول هنأل يلك وهف سمشلا :تلق ول اذهلو «سرفلا اذه :لوقت نأب ًايئزج ريصي اغإو
 .سمشلا هذه كلوق فاللخب مسالا تحت تلحدل سومه تردق

 نومسي نويقطنملاو هفرحو مساو لعف ىلإ مسقني ظفللا (ةعبار ةمسق)

 يل هسفنب مات هانعم نأ ف فرحلا قرافي لعفلاو مسالا نم دحاو لكو ةملك لعفلا
 «باوحلا متو مهق ديز :تلقف ؟لحادلا نم :كل ليق اذإ هنإف فرحلا فاالخب مهفلا

 وأ يف :تلقف ؟ديز نيأ :ليق ولو - باوجلا مت تبرض :تلقف ؟تلعف اذام ليق اذإو

 يف فرسملا ىنعم رهظيف حطسلا ىلع وأ رادلا يف لقت مل ام باوجلا متي مل ىلع تلق

 عوقو نامز ىلعو ىنعم ىلع لدي هنأ يف مسالا ةملكلا قرافي مث «هسفن يف ال هريغ

 مسالاو «يضاملا يف عقاولا برضلا ىلع لدي هنإف ءبرض :كلوقك ىنعملا كلذ

 لدي لوأ ماعو سمأ :كلوقف :ليق نإف نامزلا ىلع لدي ال هنإف سرفلا :كلوقك
 ,ىنعملا كلذ نامز ىلعو ىنعم ىلع لد ام لعفلا :ليق .العف نكيلف نامزلا ىلع

 سمأ لدي ناك ولف ىنعملا نامز وه ال ىنعملا سفن وه نامز ىلع لدي سمأ :كلوقو
 امزال ناكلو لعف هنإ :ليقل سمألا ىنعم ريغ وه نامز ىلعو «سمألا ىنعم ىلع

 .لعفلا دح ىلع اقبطنمو

 ةفدارتملاو ةئطاوتملا) لزانم ةسمخ ىلع يناعملا نم ظافلألا (ةسماخ ةمسق)

 سرفلا ىلع قيطني هنإف ناويح :كلوقكف ةئطاوتملا امأ (ةقفتملاو ةكرتشملاو ةنيابتملاو

 ءرخأت الو مدقت الو فعضلاو ةوقلا يف توافت ريغ نم دحاو ىنعع ناسنإلاو روثلاو

 .دلاخو رمعو ديز ىلع ناسنإلا كلذكو - دحاو لكلل ةيناويحلا لب
 ثيللاك دحاو ىمسم ىلع ةدراوتملا ةفلتخملا يماسألا يهف ةفدارتملا امأو

 .راقعلاو رمخلاو دسألاو

 ءامسلاو روثلاو سرفلاك ةفلتخملا تايمسملل ةفلتخملا يماسألا يه ةنيابتملاو

 . اهتايمسمل



 يلازغلا مالسإإلا ةد

 نيعلا ظفلك ةفلتخم تايمسم ىلع قلطملا دحاولا ظفللا يه ةكرتشملاو

 .ءاملا نيعو نازيملاو سمشلاو بهذلل
 هنإف ضرعلاو رهوجلل دوجولاك ةئطاوتملاو ةكرتشملا نيب ةددرتملا يه ةقفتملاو

 هنأ امك ضرعلل لصاح دوجولاو رمأ يف كزيشت ال اهتايمسم ذإ نيعلا ظفلك سيل
 هجو ىلع تباث ناسنإلاو سرفلل ةيناويحلا نأل ةئطاوتملاك سيلو «رهوجلل لصاح
 وهف هتطساوب ضرعلل تبثي مث الوأ رهوجلل تبثي دوجولاو «فالتحا ريغ نم دحاو
 ىلع ظافلألا نف نم رصتقنلو .هددرتل اككشم اذه ىمسي دقو رخأتو مدقتب تباث

 .نفلا اذه
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 ةفسالقفلا دصاقم

 (اهماسقأو اهبسن فالتخاو ةيلكلا يناعملا يف يناثلا نفلا)

 «هيلإ ةيناويحلا ةبسن نيب ةقرفت انكر دأ ضيبأو ناويح ناسنإلا اذه :انلق اذإ

 امو ًايتاذ ىمسي ةيناويحلا ةبسن «تاعوضوملا ىلإ هتبسن امف هيلإ ةيضييألا ةبسن نيبو

 يئزح ىلإ بسن يلك ىنعم لك :لاقيف ءايضرع ىمسي ةيضيبألا ةبسن هبشي هتبسن

 هيف عمتجي مل ام ايتاذ ىنعملا نوكي الو ءايضرع نوكي نأ امإو ًايتاذ نوكي نأ امإف هتحت

 .رومأ ةثالث

 نأ كنكعب مل هل يتاذ وه ام تمهفو يتاذلا تمهف امهم كنإ :(لوألا)

 كنكمي الو هل يتاذلا لوصح ًالوأ مهفت نأ الإ همهفت وأ «عوضوملا كلابب رطخي

 ناسنإلا مهف كنكمي مل ناويحلاو ناسنإلا تمهف اذإ كنإف يتاذلا كلذ نود همهف

 ةعبرألا ردقت نأ كنكمي مل ةعبرألا تمهفو ددعلا تمهف اذإو ءالوأ ناويحلا مهف نود

 دوجوملاب ددعلاو ناويحلا تلدبأ ولو ءالوأ ددعلا مهفت نأ نود كمهف يف ةلحاد

 ال مأ ةدوجوم اهنأ كمهف يف لحدي نأ ريغ نم ةعبرألا مهفت نأ كنكمأ ضيبألاو

 كمهف يف حدقي ال كلذو ال مأ ةعبرأ ماعلا يف نأ يف كشي اعر لب ءالوأ ضيبأ اهنأو

 هنوك مهف ىلإ جاتحت نأ ريغ نم كلقعب ناسنإلا ةيهام مهفت كلذك و «ةعبرألا تاذ

 يف نهذلا كدعاسي مل نإو ًاناويح هنوك نود نكمي الو ءًادوجوم هنوك مهف وأ ضيبأ

 اع وأ حاسمتلاب هلدبأف ناسنإلا دوجو ةرثكلو «دوحوم ناسنإ كنأل لاثملا اذه مهف

 امأو .اهلك تايهاملل يضرع دوحولا نأ رهظي كلذبف ءاهريغو تاناويحلا نم تعش

 .ةسمحلل ددعلاو داوسلل نوللا كلذكو يتاذف ناسنإلل ناويحلا

 يئرزجلا نوكي ىتح ًالوأ نوكي نأ دبال يلكلا نأ مهفت كنأ :يناشلاو

 ال وأ ناويح نم دبال هنأ مهفت ذإ نهذلا يف وأ .دوحولا يف امإ الصاح هتحت عوضوملا

 الو «ةسمخ وأ ةعبرأ نوكي ىتح ًالوأ ددع نسم دبالو ًاسرف وأ ًاناسنإ نوكي ىتح

 الوأ ناسنإ نم دبال لب ءاناسنإ نوكي ىتح الوأ كاّحض نم دب ال :لوقت نأ كنكمي

١4 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 هدوصجول عبات يضرع هل فصو عبطلاب اك اًحعِض ناسنإلا نوكو اكاًحض نوكي ىتح

 دبال ذإ كردم امهنيب قرفلا نكلو ؛قرافي ال مزال هنأ يف ًاناويح هنوكل واسم وهو

 نم دبال لاقي نأ نكمي الو ًاناسنإ نوكيل ًالوأ ناسنإلا دسحب حورلا لاصتا نم

 يعن الو ءاكاًحض نوكيل ًالوأ ناسنإ نم دبال :لاقي لب اناسنإ نوكيل ًالوأ كاّحض

 .نامزلا يف ايواسم ناك نإو ًايلقع ايترت لب ًينامز ايترت ةيلوألا هذهب
 لعج ءيش يأ :لاقي نأ نكمي الف ءللعي نأ نكمي ال يتاذلا نإ :ثلاغلاو

 ال هتاذو هنيعب ناويح ناسنإلا لب ؟اددع ةعبرألاو ءانول داوسلاو ءاناويح ناسنإلا

 الو ًاناويح هلعجي الو اناسنإ هلعجي نأ روصتل لعاج لعمي ناك ول ذإ «لعاح لعمي
 امأو .اكاًحض لعحي الو اناسنإ لعمجي نأ مهولا يف نكمب امك هولا يف كلذ نك

 حصي الو لاؤسلا حصيف ؟ادوجوم ناسنإلا لعج يذلا ام :لاقي ذإ للعمف يضرعلا
 اناويح ناسنإلا لعج يذلا ام :كلوق ناك لب ؟اناويح هلعج يذلا ام :لاقي نأ

 وه كلذكو - هتاذل ناسنإ وه لاقيف ؟ءاناسنإ ناسسنإلا لعج يذلا ام كلوقك

 لعج يذلا ام هلوق نيب قرف الف «قطان ناويح ناسنإلا ىنعم نأل «هتاذل ناويح

 رصتقا هنأ الإ اناويح ناسنإلا لعج يذلا ام :هلوق نيبو اقطان اناويح قطانلا ناويحلا
 نكي مل امهم ةلمجلابو .ىرحألا نود نييتاذلا ىدحإ ركذ ىلع نيلاؤسلا دحأ يف
 :لاقي الف ةلع هل بلطي نأ نكمي مل ةيلكلاب هتاذ نع احراخو عوضوملا ريغ لومحما
 ؟ادوجوم نكمملا ناك مل لاقيو ءابحاو بجاولاو انكمم نكمملا ناك مل

 الصأ قرافي ال مزال ىلإ مسقني ضرعلا (ةصاخ ضرعلل ىرخأ ةمسق)
 نيتمئاقل ةيواسم ثلثملا نم اياوزلا نوككو «نينثالل ةيجوزلاكو «ناسنإلل كاحضلاك

 ءيطب وه ام ىلإ مسقني قرافي يذلاو «يتاذب سيلو مزال وهو ثلثملا قرافي ال هنإف
 ؛لجنلا ةرمحو لّجّولا ةرفصك ةقرافملا عيرس وه ام ىلإو ًاباشو ايبص هنوكك ةقرافملا

 ال ام ىلإو يحبزلل داوسلاك دوجولا نود مهولا يف قرافي ام ىلإ مسقني قرافي يذلاو

 يف قرافي دقو «ةعبرألل ةيجوزلاو «ةطقنلل ةاذاحماك مهولا يف اضيأ قرافي نأ روصتي
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 ةفسالفلا دصاقم

 نم ثلثملا مهفي دق ذإ نيتمئاقل ةيواسم ثلثملا نم اياوزلا نوكك دوحولا نود مهولا

 يناعملا كلت انعمج هب اسبتامو يتاذلا نم بيرق مزاللا اذه لثم ناك الو «مزاوللا

 .اهداحآ ىلع لّوعي الد ايتاد ءيشلا نوك اهعامتجاب فرعنف اهعيمج ربتعتل ةثالثلا

 ام ىلإو ءاصاخ ىمسيو ناسنإلل كاًكضلاك هعوضوم صخب ام ىلإ يضرعلا مسقنير

 .اماع اضرعو اقلطم ًايضرع ىمسيو ناسنإلل لكألاك هريغ نعي

 ال ام ىلإ صوصخلاو مومعلا رابتعاب مسقني يتاذلا :(يتاذللا ىرخأ ةمسق)

 رر م لد عو ىو تت صخأ ال ام لاو هاست یسسوو هتوف مع

 س رهوجلاف ضارمأ ةعضتو موس دساو ياب اک ردح انكي يس

 ةرابع سدجلاو .يتاذب سيلو يضرع وهو دوجولا الإ هنم معأ ءيش سيل ذإ سانحألا
 ريغو يمانلا ىلإ مسقني مسجلاو .مسجلا ريغو مسجلا ىلإ مسقني مث .معألا يتاذلا نع

 ؛هريغو ناسنإلا ىلإ مسهني ناويحلاو «تاينلا ىلإو نا ويحلا ىلإ مسقني يمانلاو . يمانلا

 ناويحلاو تابنلا نم امهنيب امو عاونألا عون ناسنإلاو سانجألا سنج رهوجباف

 ىلإ الإ مسقني ال هنأل عاونألا عون ناسنإلل ليق امنإو .ةفاضإلاب ًاسنجو ًاعون ىمسي
 تايضرع هذهو - لهاجلاو ملاعلاو ريصقلاو ليوطلاو لهكلاو يبصلاك ةيضرع ناعم

 اذهو «هتاذب ضايبلا قرافي داوسلاو «هتاذب سرفلا قرافي ناسنإلا ذإ «تايتاذب تسيل

 يف كلذو دادملا يف اذه نوكي نكلو هعابطو هتاذب داوسلا كلذ قرافي ال داوسلا

 يف الو ةيناسنإلا يف ارمع قرافي ال ديزو «هل يضرع بارغلا ىلإ هتفاضإو «بارغلا
 دجوي دقو رخآ نول ىلع وأ رخآ دلب نمو رخآ صمخش نبا هنوك يف لب «يتاذ رمأ
 فيرعتب هركذ قبس امك ناسنإلل تايضرع اذه لکو رحآ قلحو ةفرح هيف

 .يضرعلا



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 رهام باوح يف لاقي ام ىلإ مسقني رخآ رابتعاب يتاذلا (ىرخأ ةمسق)

 يأ باوح يف لاقي ام ىلإو «تاذلا ةقيقح وه ام هلوقب لئاسلا بلطم ناك امهم

 ؟وه ءيش

 ناويحلا لوألا لاثمف .الصف ىمسي رحآلاو اعون وأ اسنج ىمسي لوألاف

 اذكو - ؟وه ام ناسنإ وأ روث وأ سرف ىلإ هتراشإ دعب لئاقلا لوق باوج يف لرقملا
 ؟مه ام لاقو دلاخو رمعو ديز ىلإ راشأ نم باوح يف لوقملا ناسنإلا

 مل ناويح تلقف ؟وه ام :لاقو ناسنإ ىلإ راشأ اذإ هنإف قطانلا يناثلا لاثمو

 نع هتاذ لصفي ام ىلإ جاتحي لب ؛ناسنإلا ريغ لمشي ناويحلا نإف لاؤسلا عطقني

 يف ًالوقم ايتاذ الصف قطانلا نوكيف قطانلا هنأ هباوجف ؟وه ناويح ّيأ لوقيف «هريغ

 روصي امع ةرابع دحلا ذإ يقيقح دح قطانلاو ناويحلا عومجمو ؟وه ءيش يأ باوج

 رئاس نع هلصفي يضرعب قطانلا تلدبأ نإف لئاسلا سفن يف ءيشلا ةيهام هنك

 اذه نإف عبطلاب كاًّحض ءرافظألا ضيرع «ةماقلا ديدم ناويح كلوثك «تاناويحلا

 دحلا امأو .طقف زييمتلا هتدئافو .امسر ىمسي نكلو تاناويحلا رئاس نع هلصفيو هزيع

 زييمتلا امأو ةيتاذلا لوصفلا ركذب الإ لصحي الف ءيشلا تاذ ةقيقح هب بلطيف

 ركذب الإ ةقيقحلا روصتت ال دقو دحاو لصفب زييمتلا لصحي دقو ءاهل اعبت لصحيف
 ريوصت هنم بولطملا ىلع بجيف دحاو ىلع ديزت لوصف هل ءيش برف «لوصف
 مسج هنإ :ناويحلا دح يف لاق نمف «لوصفلا كلت ركذي نأ سفنلا يف ءيشلا ةيهام

 فيضي نأ يبني هنكلو ةسكعنم ةدرطم ةزيم ةيتاذ رومأب ىتأ دقف ساسح سفن وذ

 ,ةقيقحلا روصت هببسب متيو «ةيتاذلا لوصفلا ركذ هب متي ىتح ةادرإلاب كرحتملا هيلإ

 سنجلا نيب عمجلا دعب يهو «طلغلا تاراثم ىلع هبننلف دحلا يف مالكلا ضرع اذإو

 حضوأ سيل ام ءيشلا فيرعت ىلإ عجرت بيترتلا ىلع ةيتاذلا لوصفلا عيمجو برقألا
 وأ «هنم ضمغأ وه ام وأ ءضومغلا يف هلثم وه ام. وأ «هسفنب ءيشلا فرعت نأب «هنم

 .هپ الإ فرعی ال امم
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 ةفسالفلا دصاقم

 ةكرحلا ةدم وه نامزلا نأل ةكرحلا ةدم هنإ :نامزلا دح يف موق :لوألا لاثم

 .وه ام ةدملا ىنعم نإو «ةك رجلا ةدم الإ هيلع لكشي ملف نامزلا هيلع لكشأ نمو

 فرعيف داوسلا داضي ام ضايبلا :ضايبلا دح ىف لوقت نأ :يناثلا لاثمو

 فيرعت سياف هلثم ءافخلا يف هدضف هدض لكشأ ءيشلا لكشأ امهمو «هدضب ءيشلا

 .هسكع نم ىلوأب داوسلاب ضايبلا

 مولعمو «سفنلاب هيبشلا رصنعلا هنإ :رانلا دح يف مهضعب لوق :ثلاثلا لاثمو

 .هب فرعت فيكف «رانلا نم ضمغأ سفنلا نأ

ا دح يف كلوقك «هب الإ فرعي ال اع ءيشلا فرعي نأ :عبارلا لاثمو
 سمشل

 فرعي الو سمشلا دح يف راهنلا ركذيف اراهن علطي يذلا ءيضملا بكوكلا هنإ
 نوك نامزوه :لوقت نأ وه حيحصلا هدح ذإ «سمشلا ةفرعم دعب الإ راهنلا

 امم لصحت دقو .اهنم زازتحالا بجي دحلا يف ةمهم رومأ هذهف - ضرألا قوف سمشلا

 ضرعو ةصاخ) نامسق يضرعلاو (لصفو عونو سنح) ماسقأ ةثالث يتاذلا نأ قبس

 عونلاو سنجل ا يهو) سمخلا تادرفملا ىمسي ةسمخ تاّيلكلا ماسقأ نأ تبثف (ماع

 .(ةصاخلاو ماعلا ضرعلاو لصفلاو

 ؟



 يلازغلا مالسإلا“ ةجحل

 (اياضقلا ماسقأو تادرفملا بيكرت يف ثلاثلا نفلا)

 الإ اهتلمج نم دصقن انسلو «ماسقأ اهنم تلصح تبكر اذإ ةدرفملا يناعملا

 قسيدصتلا هيلإ قرطتي يذلا وهو امزاج ًالوقو «ةيضق ىمسيو ريخلا وهو ًادحاو ًامسق
 اذإو .قداص كنإ :كل لاقي نأ نكمأ «ثداح ماعلا :تلق اذإ كنإف «بيذكتلا وأ

 ةعلاط سمشلا تناك نإ :تلق اذإو ءبذكت نأ نكمأ رجح ناسنإلا :تلق

 ملاعلا :تلق نإو «تسبذك ةرهاظ بكاوكلاف :تلق نإف «تقدص ةيفح بكاوكلاف

 ذإ «تبذك زاجحلاب امإو قارعلاب امإ ديز :تلق نإو «تقدص ميدق امإو ثداح امإ

 :تلق وأ ةلأسم يملع :تلق اذإ امأو ءاياضقلا ماسقأ يه هذهو «ماشلاب نوكي دق

 ةيضقلا ىنعم اذهف - بذكت وأ قدصت نأ نكمي مل ؛ةكم ىلإ جورخلا يف ئقفاوت له
 .تاميسقت رك دب اهحرشنلو

 ىلإو «ثداح ماعلا :كلوقك ةيلمح ىلإ مسقنت ةيضقلا نإ :(ىلوألا ةمسقلا)

 ةيطرش ىلإو ءدوحوم راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك نإ :كلوقك ةلصتم ةيطرش

 نيئزج ىلع لمتشيف يلمحلا لوألا امأ .ثداح امإو ميدق امإ ماعلا :كلوقك ةلصفنم

 ىمسيو «ثداصح ماعلا :كلوق نم ملاعلاك هنع ربخملا وهو اعوضوم امهدحأ ىمسي
 لومحملا نم دحاو لكو «ثداح ملاعلا :كلوق نم ثداحلاك ريخلا وهو ًالومحم يناثلا
 نكمي نكلو ءابكرم اظفل نوكي دقو :هانركذ امك ادرفم اظفل نوكي دق عوضوملاو

 قطانلا ناويحلاف ءهيمدق لقني لقتنم قطانلا ناويحلا :كلوقك درفم ظفلب هيلع لدي نأ

 لومحم هيمدق لقنب لقتنم :كلوقو «درفم وهو ناسنإلا ظفل هماقم موقيو عوضوم

 .شام :كلوق هماقم موقيو

 لمتشي امهنم ءزج لك نكلو نآزج اضيأ اهلف (ةلصتملا ةيطرشلا امأو)

 قربا



 ةفس'الفلا دصاقم

 ولو امدقم ىمسيف ةعلاط سمشلا تناك نإ :كلوق وهو (لوألا ءزجلا امأ)

 «ةيضق يهو ةعلاط سمشلا كلوق يقب (نإ) :كلوق وهو طرشلا فرح هنم فذح

 .بيذكتلاو قيدصتلل ةلباق ةيضق اهنوك نع اهجرخأ طرشلا فرح نأكف

 هنم فدح ولو ايلات ىمسي ةّيفح بكاوكلاف :كلوق وهو (يناغلا ءرجلا امأ)

 اذه نيب قرفلاو ؛ةيضق يهو ةيفخ بكاوكلا :كلوق يقبل ءافلا وهو ءازجلا فرح

 .نيهجو نم رهاظ يلمحلا نيبو
 ىلع لدي نأ نكمي ال نيئزج نم تمظتنا ةلصتملا ةيطرشلا نأ (امهدحأ)

 .ةيلمحلا فالخمب درفم ظفلب هئزج نم دحاو لك

 :لوقت كنإف لومحملا وه هنأ عوضوملا نع لأسي نأ نكمي هنإ (يناثلاو)
 الف مّدقملا امأو ؟ناويحلا وه ناسنإلا له :لاقيف لأسي نأ نكميو «ناويح ناسنإلا

 ف ایلاتو ًامزال هب ًالصتم نوكي نكلو «هریغ نوكي اعر يلاتلا لب يلاتلا وه نوكي

 .نيهجوب ةلصفنملا ةلصتملا ةيطرشلا قرافتو ؛هدوجول هدوجو
 اذإ ةيضق ًاضيأ دحاو لك نيئزج ىلع لمتشت ًاضيأ ةلصفنملا نأ (امهدحأ)

 كنإف ركذلا ثيح نم الإ هيئزج نيب بيترت ال نكلو طرشلا ةملك اهنع تفذح
 مل ثداح امإو ميدق امإ :تلقو تسكع ولو «ميدق امإو ثداح امإ ماعلا :لوقت

 .ىنعملا لدبتي

 بذك اعرو ؛ةلصتملا ةيطرشلا يف ىنعملا رّيغت امدقم لعج اذإ يلاتلا امأ

 .رخآلا قدصو امهدحأ

 «هدناعی الو همزاليو هب لصتي هنأ ىنعم. مّدقملل قفاوم يلاتلا نأ (يناثلاو)

 مدع امهدحأ دوحجو بجوي ذإ هنع لصفنمو رخآلل دناعم ةلصفنملا يئزح دحأو

 .رحألا

 ماعلا :كلوقك ةبجوم ىلإ مسقني اهومح رابتعاب ةيضقلا (ىرخأ ةمسق)
 بلسلاو بلسلا فرح وه سيلو «ثداحب سيل ماعلا :كلوقك ةبلاس ىلإو «ثداح
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ةعلاط سمشلا تناك نإ سيل :لوقت نأب لاصتالا بلست نإ ةلصتملا ةيطرشلا يف

 امإ رامحلا سيل :لوقت نأب لاصفنالا بلست نأ ةلصفنملا ف بلسلاو ءدوجوم ليللاف

 امإ لب مسح امإو ميدق امإ ملاعلا سيلو «ىثنأ امإو ركذ امإ لب ءدوسأ امإو ركذ

 امهنم ةبكرملا ةيطرشلاو ءابلاس ىلاتلاو ابلاس مّدقملا ناك ارو «ثداح امإو ميدق

 كنأل ةبحوم هذهف «دوجوع. سيل راهنلاف ةعلاط سمشلا نكت مل نإ :كلوقك ةبجوم

 ةلزم انهو «ةيضقلا هذه يف باجيإلا ىنعم وهو عولطلا يفنل راهنلا يفن موزل تبحوأ
 ةيمجعلاب (تسا انيب انديز) كلوق نأ نظيو ةيلمحلا يف طلغي دق كلذك و «مدقلا

 يهو ريصب ريغ ديز ةيبرعلاب لاقي ارو «ىمعأ هنإ هانعم ذإ ةبجوم يهو ةبلاس

 نكميو تبثي نأ نكمي لومحم هتلمجب وهو «ىمعألا نع ةرابع ريصبلا ريغلاو :ةبجوم

 هذه ىمستو «ديز نع ريصب ريغلا بلس ذإ ريصب ريغ سيل ديز لاقي نأب «يفني نأ

 نأ كلذ ةيآو «بلسلا ةغيص ىلإ هب لدع قيقحتلا يف باجيإ وه يأ ةلودعم ةيضق
 سيل لاحما ذإ اريصب سيل هللا كيرش :لاقي نأ نكميف مودعملا ىلع حصي بلسلا

 ةغل يف وهو ىمعأ :لاقي ال امك ربصب ريغ هللا كيرش :لاقي نأ نكمي الو ءانيع
 ظ .رهظأ مجعلا

 ديز :كلوقك ةيصخش ىلإ مسقنت اهعوضوم رابتعاب ةيضقلا (ىرخأ ةمسق)
 .ةروصحمو ةلمهم ىلإ مسقنت يهو ةيصخش ريغ ىلإو ملاع

 وأ عوضوملا لك ىلع لومحم'مكحلا نأ هيف نيبي روسب روسي مل ام لمهملاف
 يلا يه ةروصحملاو ضعبلا ديرت كنأ لمتحي ذإ «رسح يف ناسنإلا :كلوقك هضعب
 ةبحوم وأ ناويح ناسنإ لك :كلوقك ةيلك ةبجوم امإ ةعبرأ يهو اهيف كلذ ركذ

 رجح دحاو ناسنإ ال :كلوقك ةيلك ةبلاس وأ «بتاك سانلا ضعب :كلوقك ةيئزح

 نوكتف «بتاكب سيل سانلا ضعب رأ «بتاك ناسنإ لك ال :كلوقك ةيئزح ةبلاس وأ

 «(ةبلاس ةلمهم) «(ةبجوم ةيصخش) «(ةبلاس ةيصخش) ةينامث رابتعالا اذهب اياضقلا
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 ةف للا دصاقم

 بلطي الف نيعملا يصخشلا امأ «مولعلا يف لمعتست ال عبرألا هذهو (ةبحوم ةلمهم)

 .ناسنإلا مكح بلطي لب ديز مكح بلطي ال ذإ «مولعلا يف همكح

 .ةلاح ال ءزجلا ىلع ةمكاح اهنأل ةيئزحلا ةوق يف يهف ةلمهملا امأو

 يقبيف تاميلعتلا يف رجهي نأ بجي هددرت لجألو كوكشمف مومعلا امأو

 (ةيئزحج ةبلاسو «ةيلك ةبلاسو «ةيئزج ةبحومو «ةيلك ةبجوم) ةعبرألا تارصحلا
 راهنلاف ةعلاط سمشلا تناك املك :كلوقك ةيلك ىلإ مسقنت اضيأ ةلصتملا ةيطرشلاو

 .ادوجوم ميغلا ناك ةعلاط سمشلا تناك نإ اعر :كلوقك ةيئزج ىلإو «دوجوم
 ةيئزحلاو «نكاس امإو كرحتم امإف مسح لك :لوقت نأ اهنم ةيلكلاف ةلصفنملا امأو

 رياغتلاو ماسقنالا اذهف «قرغي نأ امإو ةنيفسلا يف نوكي نأ امإ ناسنإلا :لوقت نأ

 كيلعو «ربلا يف ال رحبلا يف نوكي نأ وهو لاوحألا ضعب يف نكلو «ناسنإلل تباث
 .ةلصفنملاو ةلصتملا ةيطرشلا نم ةيلكلاو ةيئزحلا ةبلاسلا لاثم دروت نأ

 اهعوضوم ىلإ اشومحم ةبسن رابتعاب ةيضقلا (ةعبارلا يهو ىرخأ ةمسق)
 ةعنتمم ىلإو .بتاكب سيل ناسنإلا ءبتاك ناسنإلا :كلوقك ةنكمم ىلإ مسقنت

 «ناويح ناسنإلا :كلوقك ةبجاو ىلإو .رجحب سيل ناسنإلا ءرجح ناسنإلا :كلوقك

 ىلإ تفتلي الو ناكمإلا ةبسن ناسنإلا ىلإ ةباتكلا ةبسنف .ناويحب سيل ناسنإلا

 بجوملا نأ امك «بلسلاب لومحم بولسملا نإف ءظفللا يف باجيإلاو بلسلا فالتحا

 ةبسن ىلإ ناويحلا ةبسنو «عانتمالا ةبسن ناسنإلا ىلإ رجحلا ةبسنو «باجيإلاب لومحم

 هيف لح ديف «عنتمم سيل ام لك هب داري دق ذإ نيينعل كرتشم ظفل نكمملاو ,بوحجولا

 نكميام هب داري دقو «عنتممو نكمم نيمسق رابتعالا اذهب رومألا نوكتو بحاولا

 رابتعالا اذهب رومألا نوكتو صاخلا لامعتسالا وهو ءاضيأ همدع نكمبو هدوحو

 يف لحديو «ىنعملا اذهب نكمملا يف بحاولا لحدي الو (عنتممو نكممو بحاو) ةثالث

 اعر لب «مدعلا نكمم نوكي نأ بجي ال لوألا ىنعملاب نكمملاو «لوألا ىنعملاب نكمملا

۲٦ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ريغ نع ةرابع ىنعملا كلذب نكمملاو ؛عنتمم ريغ هنإف بحاولاك مدعلا عنتمم ناك

 باجيإلاب اهفلاخي رهاظلا ف ضيقن ةيضق لكل (ةسماخلا يهو ىرخأ ةمسق)
 امهادحإ نإ :ليقو نيتضقانتم اتي” بذكلاو قدصلا اهمساق نإ نكلو «بلسلاو

 تبذك اذإ قدصيو «ةيضقلا تقدص اذإ بذكي نأ هب نئئعنو «ىرحألا ةضيقن
 .طورشب الإ ضقانتلا اذه ققحتي الو «ةيضقلا

 مل الإو مسالاب دحاو هنأ امك ةقيقحلاب ادحاو عوضوملا نوكي نأ (لوألا)

 ديرتو ءىوشي الو حبذي ال لمحلاو ءىوشيو حبذُي لّمحلا :لوقت كنإف ءاضقانتت
 .ناضقانتي الف فورعملا ناويحلا رخالابو ؛لمحلا ج رب امهدحأب

 يأ راتخم هركملا :كلوقك اضقانتي مل الإو ادحاو لومحملا نوكي نأ (يناثلا)

 راتخملا مسا نوكف «هتوهشو يلح ام يأ راتخم. سيل هركملاو «عانتمالا ىلع ةردق هل

 .عوضوملا يف لمحلا مساك ضقانتلا عنم اكرتشم
 دوسأ نالف نيع :تلق ول كنإف ةيلكلاو ةيئزحلا يف افلتخي ال نأ (ثلاغلا)

 نع داوسلا يفن هب تدرأ اذإ دوسأب سيل هنيع :كلوق هضقاني مل ةقدحلا هب تدرأو

 .نيعلا عيمج

 ءركسم ندلا يف رمخلا :لوقت ول كنإف لعفلاو ةوقلا يف افلتخي ال نأ (عبارلا)

 هب تدرأ اذإ ءركسك. سيل ندلا ف رمخلا :كلوق هضقاني ال ةوقلاب ركسي نأ هب ديرتو

 .لعفلاب راكسإلا يفن

 :لوقت كنإف تافاضملا ةلمج يف عقي اميف ةفاضإلا يف ايواستي نأ (سماخلا)

 نيرشعلا ىلإ ةفاضإلاب الإ فصنب سيل ةرشعلا :كلوق هضقاني الف فصن ةرشعلا

 .نيصخش ىلإ ةفاضإلاب ناقداص امهو دلاوب سيل ديزو دلاو ديز :لوقتو «هريغو
 فلاخي ال نأ يغبنيف ةلمجلابو .ناكملاو نامزلا يف ايواستي نأ (سداسلا)

 ىدحإ بلستف «باجيإلاو بلسلا يف الإ ءيش يف ةتبلأ ىرحخألا نيتيضقلا ىدحإ
۲۷ 



 ةفسالفلا دصاقم

 ريغ نم هحولا كلذ ىلع عوضوملا كلذ نم هنيعب ىرخألا هبجوت ام نيتيضقلا
 يف افلتخي نأ وهو عباس طرش ديز ايصحخش نكي م و اياك عوضوملا ناك نإف «توافت

 نكمأ نيتيئزج اتناك اذإ امهنإف ةيئزح ىرخألاو ةيلك امهادحإ نوكي نأب «ةيمكلا
 .بتاكب سيل سانلا ضعبو بتاك سانلا ضعب :كلوقك «ناكمإلا ةدام يف اقدصي نأ

 لكو بتاك ناسنإ لك :كلوقك ناكمإلا ةدام يف ابذكي نأ نكمأ نيتيلك اتناك نإو

 .بتاكب سيل ناسنإ

 ءرهاظلا ثيح نم سكع اهلف ةيضق لك (ةسداسلا يهو ىرخأ ةمسق)
 نأ سكعلاب عنو مزلي ال ام ىلإو ؛ةيضقلا قدص نم هقدص مزلي ام ىلإ مسقني هنكلو
 ةيضق يه :ليق هنيعب قدصلا يقب نإف الومحم عوضوملاو اعوضوم لومحا لعجي

 «عبرأ ةروصحملا اياضقلا نأ انركذ دقو سكعنت ال اهنإ :ليق مزلي مل نإف ةسوكعم

 دحاو ناسنإ ال :انلوق قدص اذإف ةيلك ةبلاس اهسفن لثم سكعنت يهو ةيلك ةبلاس

 وهو هضيقن قدصل قدصي مل ول هنأل ءناسنإ دحاو رجح ال :انلوق قدص رجح
 بذكي كلذ دنعو ارجحو اناسنإ ضعبلا كلذ ناكلو «ناسنإ رجحلا ضعب :هلوق
 لديف «ةقداص اهنأ ىلع ًالوأ اهانعضو يلا ةيضقلا يهو رجح دحاو ناسنإ ال :انلوق
 هنإف سكعنت الف ةيئرجلا ةبلاسلا امأو .ةيلك ةبلاس سكعنت ةيلكلا ةبلاسلا نأ ىلع اذه

 بتاكلا ضعب نأ :انلوق قدصي نأ مزلي مل ابتاك سانلا ضعب سيل :انلوق قدص اذإ

 .اناسنإ سيل
 لك :انلوق قدص اذإف ةيلك ال ةيئزج ةبجوم سكعنتف ةيلكلا ةبجوملا امأو

 لك :انلوق قدصي ملو «ةلاحم ال ناسنإ ناويحلا ضعب :انلوق قدص ناويح ناسنإ

 .ناسنإ ناويح

 ضعب :انلوق قدص اذإف ءاهسفن لغم ًاضيأ سكعنتف ةيئزجلا ةبجوملا امأو
 ةمسق ىف رظنلا وه اذهف ناويح ناسنإلا ضعب :ةلاحم ال انلوق قدص ناسنإ ناويحلا

 .اياضقلا

۲۸ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 لوأ نكلو دوصقملا وهو اسايق ريصتل (اياضقلا بيكرت يف عبارلا نفلا)
 يف رخآلاو ةروصلا يل امهدحأ نينكرلا يف رصحني هيف رظنلاو ءلمعلا رحآ ركفلا
 .ةداملا

 قيدصت امإو روصت امإ ملعلا نأ انركذ دق .سايقلا ةروص يف :لوألا نكرلا

 .ةجحلاب قيدصتلاو دحلاب روصتلا لاني امتإو

 ىمسي دهاشلاب بئاغلا رابتعاو «ليثمت امإو «ءارقتسا امإو سايق امإ ةجحلاو

 ىلع سايقلا ةلمج نمو «سايقلا ىلع ةلمحا هذه نم ليوعتلاو هيف لحديو الاثم
 كلذ دعب مسقني ىتح ةلمجلا يف سايقلا دح ركذ نم دبال نكلو «يناهربلا سايقلا
 تاذلاب اهميلست نم مزلي افيلأت تفلأ ليواقأ نع ةرابع سايقلاو .هريغو يناهربلا ىلإ

 نالوق امهنإف ثداح رّروصم لكو رّوصم ملاعلا كلذ لاثمو ءارارطضا رخآ لوق
 رل كلذكو «ثداح ماعلا نأ وهو ثلاث لوق ةرورضلاب امهميلست نم مزلي نافلؤم
 ليواقألا هذه ميلست نم مزلف روصم هنكلو «ثدحم وهف ارّوصم ماعلا ناك نإ :تلق

 ميدقب سيل هنكل «ميدق امإو ثداح امإ ملاعلا :تلق ول كلذكو «ثداح ماعلا نأ

 .ايئانثتسا يمس ام ىلإو اينارتقا يمس ام ىلإ مسقني سايقلاو .ثداح هنأ هنم مزليف

 لك ذإ «دحاو ّدح يف كارتشا امهنيب نيتيضق نيب عمجي نأ وهف :ينازتقالا امأ

 رومأ ةعبرأ ىلع ناتيضقلا لمتشتو «عوضومو لومحم ىلع لمتشت ةلاح الف ةيضق
 سايق مسظتني ال ذإ جاتنإلاو جاودزالا لصحي مل يناعملا دحأ يف اكرتشي مل ول امهنكل

 ةيضقلا نوكت نأو دبال لب «رهوح سفنلا :كلوق نمو «روصم ملاعلا :كلوق نم
 ؛ثدحم روصملاو روصم ماعلا :لوقت نأ لثم اهيدح دحأ يف ىلوألل ةكراشم ةيناثلا

 اهيلع سايقلا رادمو ءادودح ىمست ءازجأ ةثالث ىلإ نيتيضقلا ءازحأ عومجبب عج ريف

 اكرشمو ؛نيتيضقلا يف ارركم عقي يذلاو انلاثم يف ثدحلاو رّرصملاو ماعلا لثم وهو
 نأب دوصقملا وهو ةمزاللا ةجيتتلا ف اعوضوم ريصي يذلاو ءطسوألا دحلا ىمسي
 مكحلا وهو ةحيتنلا يف ًالومحم ريصي يذلاو لاعلاك رغصأ ادح ىمسي هنع ربخي

۹ 



 ةفسالفلا دصاقم

 «سايقلا نم ةمزاللا ةجيتنلا وهو ثدح ماعلا :انلوق يق ثدحملاك ربكأ ادح ىمسي

 ىمسي رغصألا دحلا اهيف ىلا ةيضقلاو ,ةمدقم تيم سايق ءزج تلعح اذإ ةيضقلاو

 مسالا قتشي ملو «ىربكلا ةمدقملا ىمسي ربكألا دحلا اهيف ّيلاو ءىرغصلا ةمدقملا

 .اعيمج امهيف دوجوم هنإف ءطسوألا نم نيتمدقملل

 سايقلا نم مزاللاو ربكألا اذكو امهدحأ يف الإ نوكي الف رغصألا امأو

 ةئيهو ءانازتقا ىمسي نيتمدقملا فيلأتو ءابولطم هموزل لبقو «ةجيتن هموزل دعب ىمسي
 نأ امإ طسوألا دحلا نأل لاكشأ ةثالث هنم لصحيف ًالكش ىمسي نيتمدقملا فيلأت

 امإو (لوألا لكشلا ىمسيو) ىرخألا يف اعوضوم نيتمدقملا ىدحإ يف ًالومحم نوكي

 امهيف اعوضوم نوكي نأ امإو (يناثلا لكشلا ىمسيو) اعيمج امهيف ًالومحم نوكي نأ

 عوضوملا مكح لصتملا يطرشلا يف يلاتلاو مدقملا مكحو (ثلاثلا لكشلا ىمسيو)
 ال اهنأ يف ةثالثلا لاكشألا كرتشتو «لاكشألا هذه ىلإ هفيلأت ماسقنا يف لومحماو

 ىربك و ةبلاس ىرغص نع الو «نيتيئزج نع الو «نيتبلاس نع جتنم سايق لصحي

 .اهركذن صئاصخب لكش لك صتخيو «ةيئزج
 جاتحي ال هنأ امهدحأ نيلصفب نيرخآلا قرافي لكشلا اذه :لوألا لكشلا

 ىتح لكشلا اذه ىلإ درت لاكشألا رئاسو ءرحآ لكش ىلإ درلا ىلإ هتجيتن موزل يف
 ئعأ عبرألا تاروصحملا جتني هنأ رحآلاو ءالوأ اذه يمس اذلو «ةجيتنلا موزل رهظي

 .ةيئزحلاو «ةيلكلا ةبلاسلاو «ةيئرحلاو ةيلكلا ةبجوملا

 ايلك جتني ال ثلاثلا لكشلاو .الصأ ةبجوم جتني الف :يناثلا لكشلا امأو

 .نارمأ لوألا لكشلا هب ٍنيعأ لكشلا اذه جاتنإ طرشو ءالصأ

 .ةبجوم ىرغصلا نوكت نأ :امهدحأ

 .ةيلك ىربكلا نوكت نأ :رخآلاو

 امهقدص عضوم ةجيتتلا مزلي ملو ناتمدقملا تقدص اعر ناطرشلا دقف نإف

 لك ىلع مكحلاف ةقداص ةبجوم ةيضق تعضو اذإ كنأ لكشلا اذه لصاحو .لاحب

۳٠ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ناك ءاوسو «كلذك الإ نوكي نأ نكمي ال ءاهعوضوم ىلع ةلاحن ال مكح اهومح

 نم لصحيف ايئزح وأ اياك عوضوملا ناك ءاوسو ءاباجيإ وأ ابلس لومحملا ىلع مكحلا
 ناسنإلا :انلوق قدص امهم هنإف ءرهاظ ةجيتنلا هذه موزلو «ةجتنم برضأ ةعبرأ كلذ

 ريغ هنوك وأ ءاساسح هنوك نم لومحم وه يذلا ناويحلا ىلع قدص ام لكف ناويح

 دقو «ناويحلا يف ةلاح ال لحاد ناسنإلا نأل ناسنإلا ىلع قدصي نأو دبال «رجح

 اذهف - ةلاح ال هتايئزج ضعب ىلع اقداص نوكيف ناويحلا لك ىلع مكحلا قدص
 .هركذن ام ةعبرألا برضأ ليصفتو .لوألا لكشلا لصاح

 لكو فلؤم مسح لك نأ وه هلاثم نيتبجوم نيتيلك نم (لوألا برضلا)
 .ةلاحم ال ثدحم مسج لكف ثدحم فلؤم

 كدلوق لدبي نكلو هنيعب لوألا وهو ةبلاس امهاربك ناتيلك (يناثلا برضلا)
 دحاو فلؤم الو فلؤم مسج لك :لوقتف ابلاس ريصي ىتح ميدقب سيل هنأب ثدح

 .ميدق دحاو مسح ال هنأ هنم مزليف ميدق

 ىلوألا ةمّدقملا عوضوم لعجي نكلو هنيعب لوألا وه (ثلاثلا برضلا)
 ىلإ ةفاضإلاب يلك وه يئزج لك نأل مكحلا فالتحخا بحوي ال كلذو ءًيئزح

 لوقت كلنإ هلاثم «يئزحلا كلذ ىلع مكح يئزحلا لومحم لك ىلع مكحلاف «هسفن
 تادوجوملا ضعب نأ ةلاحت ال مزليف ثدحم فلؤم لكو فلؤم تادوحوملا ضعب

 .ةيلك امهاربك و ةيئزح امهارغص نيتبجوم نم مظتنا دق اذهو ثدحم

 ةغيص لدبتو ةبلاس ىربكلا لعجج نكلو هنيعب ثلاثلا وه (عبارلا برضلا)
 هنم مزليف يلزأ دحاو فلؤم الو فلؤم تادوجوملا ضعب :لوقتو بلسلاب باجيإلا

 ةبلاس ىربكو «ةيئزج ىرغص ةبحوم نم اذه مظتنا دقو يلزأ دوجوم لك ال هنأ
 لك يف مظتنت هنأل جنت ال ًانازاقا رشع انثا تانازتقالا نم اذه ءارو ىقبيو «ةيلك

 ةبلاسو ؛ةيئزج وأ ةيلك ةبجوم نوكت نأ لمتحت ىرغصلا نأل ءانازتقا رشع ةتس لكش
 لصحبيف اضيأ تايربك عبرأ ةدحاو لك ىلإ فاضت مث ةعبرأ نوكتف «ةيئزج وأ ةيلك

۳١ 



 ةفس'الفلا دصاقم

 تحرخ ةيجوم ىرغصلا نوكت نأ انطرش اذإو ءرشع ةتس ةعبرأ يف ةعبرأ برض نم

 نكلو «ناتبجوم ىقبتو ةينامث هب لطعتيف جاتنإلا نم امهيلع ينيتبي امو «ناتبلاس

 ةلاحم ال ناتيئزحج اهنم ناتنثا تايربك عبرأ اهيلإ فاضني ىرغصلا ةيلكلا ةبجوملا

 ىلإ عجر دقف «ةيلك نوكت نأ لكشلا اذه ىربك يف انطرش ذإ اضيأ ناتنثا هب لطعتيف

 الو ةبلاس ال ىريك ةيئزح اهيلإ فاضني الف ىرغصلا ةيئزحلا ةبحوملا امأو ؛ةتس

 ةعبرأ ىقبتو ةيقابلا ةتسلا نم نارحآ نانارتقا طقسف نيتيئزج نع سايق ال ذإ «ةبجوم

 .(هتروص هذهف) هليكشتو هريوصت تدرأ نإو

 (اهميقعو اهجتنم لوألا لكشلا بورض)

۲ 



 ةفساالفلا دصاقم

 عم كلذكو - ةجتنم ةيلكلا ةبحوملا ىربكلا عم ةيلكلا ةبحوملا ىرغصلاف

 عم ةيئزحلا ةبجوم ىرغصلاو ءالف نيتيئزحلا نييربكلا عم امأو ؛ةيلكلا ةبلاسلا ىربكلا

 نييربكلا عم امأو ءاضيأ ةجتنم ةيلكلا ةبلاسلا ىربكلاو ةيلكلا ةبجوملا ىربكلا

 ىرغصو ةيلك ةبجوم ىرغص نم ةدحاو لك ىلع انبكر دقف اضيأ جتنت الف نيتيئزملا
 يبعأ ةيئزح اهنأل ةعبرأ اهنم لطب ةينامث عومجملا ناكو تايربك عبرأ ةيئزج ةبجوم

 عوضوملا ىلإ مكحلا ىدعتي ىتح ةيلك ىربكلا نوكي نأ انطرش دق ذإ اهتايربك

 نم تايربك عبرأ دحاو لک ىلإ فاضنيو ةبلكو ةيئزح ناتبلاس نابرغص ىقيف
 نوكي نأ انطرش انإف ىرغصلا يف للخلل ةجتنم ريغ اهلكو عبرألا تاروصحملا

 امأف عوضوملا ىلإ ىدعتي يذلا وه تباثلا لومحملا ىلع مكحلا ذإ ةبجوم ىرغصلا

 اذإف نيابملا عوضوملا ىلإ ىدعتي ال هيلع مكحلاف عوضوملل نيابمف بولسملا لومحملا

 دعتي مل اتابثإ وأ ناك ًايفن مكحب رجحلا ىلع تمكح مث رجحب سيل ناسنإلا :تلق

 هذه ليلعت اذهف بلسلاب ناسنإلاو رجحلا نيب ةنيابملا تعقوأ كنإف ناسنإلا ىلإ كلذ

 .ابرض رشع ةتس ةلمج نم برضأ ةعبرأب ةجيتنلا صاصتخا ليلعتو طورشلا
 ىلع لمحت نأ نكمأ ةيضق لك نأ ىلإ هلصاح عحري (يناغلا لكشلا)

 ناكل ةبجوم تناك ول ذإ ةبجوم ال ةبلاس ةيضق يهف اهعوضومل دجوي مل ام اطومحم

 :انلق اذإ انإف لوألا لكشلا يف قبس امك اهعوضوم ىلع امكح امطومحم ىلع مكحلا

 هب مكحي ام اندجو مث «عوضوملا ىلع مكح ةبحوملا ةيضقلا لومحم لك ىلع مكحلا
 تناك ول ذإ ةبلاس ةيضقلا نأ هب ملعنف عوضوملا ىلع هب مكحي الو لومحم ىلع
 ناتمدقملا فلتخت نأ لكشلا اذه طرشو «عوضوملا ىلع لومحملا مكح دحجول ةبجوم

 لكب ةيلك ىربكلا نوكي نأو ةبحوم ىرحألاو ةبلاس امهادحإ نوكتل ةيفيكلا يف

 رشع ةتس ةلمج نم برضأ ةعبرأ ىلإ ةجتنملا هبورض اضيأ نادري ناطرشلا اذهو لاح

 .لوألا لكشلا يف هركذ قبس امك ابرض

۳ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 هع | عر إس
 | يك رم | بالك سي ةيئزج_ةبلاس ب لك

 ب! لك سیل ةيئ رج ةبلاس ب صعب | ةيئزح ةبجوم

۳4 



 يلازغلا مالسإإلا ةجحلا

 :كلوقك «ةيلك ةبلاس ىربك و ةيلك ةبجوم ىرغص نم (لوألا برضلا)

 موزل نيسيو سفن دحاو مسج الف جتني مسقنم دحاو سفن الو مسقنم مسح لك
 لثم سكعنت ةيلك ةبلاس اهنإف ىربكلا سكعب لوألا لكشلا ىلإ درلاب ةجيتنلا هذه
 ًاعوضوم مسقنملا ريصيف سفن دحاو مسقنم وه ام ءيش الو :لوقت نإ وهو ءاهسفن
 .لوألا لكشلا ىلإ عجريف رغصألل الومحم ناك دقو ربكألل

 فلؤم دحاو يلزأ ال :كلوقك ةبلاس ىرغصلا نل ناتيلك (يناثلا برضلا)
 اهلعجنو ىرغصلا سكعن انأل مسج دحاو يلزأ ال هنأ هنم مزلف فلؤم مسج لكو
 مسج ال هنأ هنم لصحيف فلؤم مسج لکو يلزأ دحاو فلؤم ال :لوقنف «ىربك
 لصحيف ةيلك ةبلاس اهنأل ةجيتنلا هذه سكعن مث .لوألا لكشلا يف امك يلزأ دحاو
 .مسج دحاو يلزأ ال هنأ وهو هانركذ ام

 وهو ىربك ةبلاس ةيلكو ىرغص ةبجوم ةيئزج نم (ثلاثلا برضلا)
 تادوجوملا ضعب :لوقنف ةيئزج لعحب ىرغصلا نأ الإ لكشلا اذه نم لوألا برضلا
 تسكع اذإ كنأل «سفنب سيل تادوجوملا ضعبف مسقنم دحاو سفن الو «مسقنم

 ظ .لوألا لكشلا ىلإ عحر ىربكلا
 ال :كلوقك «ىربك ةبجوم ةيلكو «ىرغص ةبلاس ةيئزج (عبارلا برضلا)

 نأ نكمي ال اذهو «مسح دوجوم لك الف «فلؤم مسج لکو «فلؤم دوجوم لك
 تسكع ولو ءال سكع الو ةيئزج اهيف ةبلاسلا نأل سكعلاب لوألا لكشلا ىلإ دري
 نيقيرطب ححصي امنإو «نيتيئزج نع سايق الو ةيئزج تسكعنال ةبجوملا ىربكلا
 .فلخلا رحآلاو ضارتفالا امهادحإ ىمسي

 كلذف فلؤمتي سيل تادوحجوملا ضعب :تلق اذإ كنإ وهف :ضارتفالا امأ

 ىنافلا برضلا ةلزنم لزنيف «هديرت مسا ّيأب هبقلو الك هضرتفاف هسفن يف لك ضعبلا
 .لكشلا اده نم



 ةفسالفلا دصاقم

 اقداص مسج دووم لك ال :انلوق نكي مل نإ :لوقت نأ وهف فلخلا امأو

 نأ مزليف فلؤم مسج لك نأ مولعمو «قداص مسج دوجوم لك :انلوق وهو هضيقنف

 فلؤم دوجوم لك ال هنأ ىرغصلا ةمدقملا يف انعضو انك دقو فلؤم دوجوم لك

 امنإو لاح هيلإ ىضفملاف لاحم فلح اذه اهضيقن قدصي فيكف ةقداص اهنأ ىلع

 .ةقداصب تسيلف ةقداص ةجيتنلا ضيقن يه ىلا ىوعدلا ضرف هيلإ ىضفأ

 عجريو نيتمدقملا يف اعوضوم طسوألا نوكي نأ وه (ثلاغلا لكشلا)

 ومع ضعب ىلع مكح اهعوضوم ىلع مكحلاف ةبجوم ةيضق لك نأ ىلإ هلصاح
 كلذو ةيلك وأ ةيئزج ةبجوم ةيضقلا تناك ءاوسو ءاباجيإ وأ ًابلس مكحلا ناك ءاوس

 :ناطرش هلو حضاو

 .ةبجوم ىرغصلا نوكت نأ (امهدحأ)

 تناك امهتيأف ىربكلا امإو ىرغصلا امإ ةيلك امهادحإ نوكي نأ (رخآلاو)

 :برضأ ةتس لكشلا اذه نم جتنملاو ىفك ةيلك

 لكو ناويح ناسنإ لك :كلوقك نيتبجوم نيتيلك نم (لوألا برضلا)
 كنأك ريصيف ةيئزج سكعنت ىرغصلا نأل «قطان ناويحلا ضعب نأ مزليف قطان ناسنإ

 لكشلا نم ثلاثلا برضلا وهو قطان ناسنإ لكو ناسنإ ناويحلا ضعب :تلق

 .لوألا

 الو ناويح ناسنإ لك :كلوقك ةبلاس ىربكلاو نيتيلك نم (يناثلا برضلا)

 تراص ىرغصلا تسكع اذإ كنأل كلذو .سرف ناويح لك الف سرف دحاو ناسنإ

 .لوألا لكشلا نم عبارلا ىلإ عجريو ةبجوم ةيئزح

 ضيب سانلا ضعب :كلوقك ةيئزج ىرغصلاو نيتبجوم نم (ثلاثلا برضلا)

 ةبجوم ةيئزج ىرغصلا سكعت كنإف ناويح ضيبلا ضعبف ناويح ناسفإ لكو

 .لوألا لكشلا نم ثلاثلا ىلإ عجريو

5 



 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 اهتلعجو ةيئزج ىربكلا تسكع اذإ كنأل بتاك ناويحلا ضعبف بتاك سانلا ضعبو

 :كلوقك ىربك ةبلاس ةيئزجو ىرغص ةبجوم ةيلك نم (سماخلا برضلا)
 اذه نيبتيو قطان بتاك لك ال مزليف «بتاك ناسنإ لك الو قطان ناسنإ لك

 ضعبف يّمأ ناسنإ وه ام ضعبو قطان ناسنإ لك :ًالثم لوقت نأك ضارتفالا قيرطب

 الف بتاكب يمأ وه ام ءيش الو يما قطان وه ام ضعب :لوقن مث ءيَّمأ قطان وه ام

 .بتاکب قطان لك
 :كلوقك ةيلك ةبلاس ىربكو ةيئزح ةبجوم ىرغص نم (سداسلا برضلا)

 سكعب رهظيو «جلثب سيل ضيبألا ضعبف جلث دحاو ناويح الو ضيبأ ناويحلا ضعب

 .ةيلمحلا ةسيقألا ليصفت اذه لوألا لكشلا نم عبارلا ىلإ عجري هنأل ىرغصلا

۳¥ 



 ةفسالفلا دصاقم

 .لصفنم يطرشو «لصتم يطرش :ناعون يئانثتسالا سايقلا

 ثدحم هلف اثداح ماعلا ناك نإ :كلوق هلاثمف (لصتملا يطرشلا امأ)
 :لوقت نأ وهو :يلاتلا نيع مزل اهنم مدقملا نيع تينثتسا اذإ ةمدقم هذهف

 هل نأ وهو يلاتلا نيع هنم مزليف ,مدقملا نيع وهو ثداح ملاعلا نأ مولعمو

 مولعمو : لوقت نأ وهو «مدقملا ضيقن هنم مزل يلاتلا ضيقن تينثتسا لاو اندیش

 مزلي مل مدهملا ضيقن "ننس ١ اذإ امأف «ثداحب سيل هنأ مزلف ثدحم هل سيل هنأ

 جتني ال اذهف ثداحمب سيل هنكل :تلق ول كنإف ءهضيقن الو يلاتلا نيع ال هنم

 هنم مزلي الف ناسنإب سيل هنكل ناويح وهف اناسنإ اذه ناك نإ :لوقت كنأ امك

 نإ :تلق اذإ كنأل ةجيتن هنم مزلي مل ثدح ماعلا نأ مولعمو :تلق نإ كنإف

 نأ هنم مزلي الق رهطم هنكلو رهطم يلصملاف ةحيحص ةالصلا هذه تناك

 ناتا الإ اهنم جتني ال تاءانثتسا عبرأ هذهف «ةلطاب اهنأ الو ةحيحص ةالصلا

 امأف مدقملا ضيقن جتنيو يلاتلا ضيقنو يلاتلا نيع جتنيو مدقملا نيع يهو
 سيلو مدقملل واسم يلاستلا نأ تبث اذإ الإ جتني الف يلاتلا نيعو مدقملا ضيقن

 امسج اذه ناك نإ :لوقت كنإف عبرألا تاءانثتسالا جتني كلذ دنعف «هنم معأب

 مسج سيل هنكل «مسج وهف فلؤم هنكل «فلؤم وهف مسج هنكل ,فلؤم وهف
 نم معأ يلاتلا ناك اذإ امأف .مسجب سيلف فلؤعم سيل هنكلو فلم. سيلف

 يفن يف ذإ ءصخألا يفن معألا يفن يفف ناسنإلا ىلإ ةبسنلاب ناويح اك مدقملا
 يفن يف سيل ذإ «معألا يفن صحألا يفن يف سيلو ناسنإلا يفن ناويحلا

 ناسنإلا تابثإ يف ذإ «معألا تابثإ صخألا تابثإ يف معن ناويحلا يفن ناسنإلا
 .ناسنإلا تابثإ ناويحلا تابثإ يف سيلو ناويحللا تابثإ

۳۸ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ميدق امإو ثداح امإ ملاعلا :لوقت نأ وهو (لصفنملا يطرشلا يناثلا عونلا)
 سيل هنكل «ميدقب سيلف ثداح هنكل :لوقت كنإف تاءانثتسا عبرأ هنم جتني اذهف

 ءانئتساف «ثداح وهف ميدقب سيل هنكل «ثداحب سيلف ميدق هنكل «میدق وهف «ثداحب

 - رمآلا نيع جتني دحاو لك ضيقن ءانثتساو ؛رخآلا ضيقن جتني دحاو لك نوع
 ضيقن جتني دحاو لك نيع ءانثتساف ةثالث يف ناك نإف نيمسق يف رصحلا هطرش اذهو

 نوكي نأ لطبف رثكأ هنكلو راسموأ لقأ وأ رثكأ امإ ددعلا اذه :كلرقك .نيرخآلا
 :كلوقك «هنيعب ال نييقابلا دحأ بحوي دحاولا ضيقن ءانثتسا امأف .ًايواسم وأ لقأ

 ةرصاح ماسقألا نكت مل نإو ءرثكأ وأ لقأ امإ نوكي نأ بجيف واسم. سيل هنكل
 امإو ةرشع امإ وأ ةسمخ امإ ددعلا اذه وأ «قارعلاب امإو زاجحلاب امإ ديز :كلوقك

 ضييقن ءاشتسسا امأو «نيرخآلا نيع نالطب جتني دحاو نيع ءانثتساف تيك امإو تيك

 ةسيقألا لوصأ هذهف - رصحني ال يذلا يقابلا يق راصحم الا الإ جتني الف دحاولا

 .عبرأ رومأ ركذب مالكلا لمكنو

۳۹ 



 ةفس الفلا دصاقم

 (ةبكرملا تاسايقلاو لاثملاو ءارقتسالاو فلخلا سايق)

 هيلع مزلت نأب «هضيقن لاطبإب كبهذم تبثت نأ هتروصف فلخلا سايق امأ

كلا ةرهاظ ةجيتن هنم جتنيو قدصلا ةرهاظ ةمّدقم هيلإ فيضت نأب تالاحم
 مث «بذ

 ةرهاظ نيتمدقملا ىدحإو «ةبذاك تامدقم نمالإ لصحت ال ةبذاكلا ةجيتنلا :لوقت

 لوقي نأ هلاثم .مصخلا بهذم يه ىلا ةيناثلا ةمدقملا ف بذكلا نيعتيف قدصلا

 مسقنم رهف مسح لک و مسح وهف سفن لك :لوقتف مسج وهف سفن لك :لئاقلا

 نوكي نأ دب الف «ناسنإلا سفن يف بذكلا رهاظ اذهو ءمسقنم وهف سفن لك اذإف

 يقبف قدصلا رهاظ مسقنم مسج لك :انلوق نكل «بذك لوق هل ةجتنملا هتامّدقم ف

 .مسجب سيل سفنلا نأ تبث كلذ لطب اذإف مسج سفن لك :انلوق ف بذكلا

 لمشي يذلا يلكلا ىلع ةريثك تايئزج نم مكحي نأ وهف (ءارقتسالا امأ)

 سرفلا انيأر انأل لفسألا هكف كري غضملا دنعف ناويح لك :كلوقك :تايئزحلا كلت

 عيمج ءارقتسا نكمأ نإ حيحص اذهف ؛ءكلذك تاناويحلا رئاسو ةرهاو ناسنإلاو

 نأ وهو ءلرألا لكشلا نم سايق ملتي كلذ دنعف دحاو اش ال مح تاير

 لفسألا هكف كرحي ناسنإ لكو ءامهريغ وأ سرف وأ ناسنإ امإ ناويح لك :لوقت

 امهرياغامم اذكو اذك لكف «غضملا دنع لفسألا هكف كرحي سرف لكو «غضملا دنع

 .غضملا دنع لفسألا هكف كرحي ناويح لك نأ جتتيف غضملا دنع لفسألا هكف كرحي

 ىلعألا هكف كرحي يذلا حاسمتلاك نيقيلا دفي مل دحاو شي نأ لمتحا اذإ نكلو

 يف حلصي ءارقتسالا ىلع دامتعالاو ,دحاو يف الإ فلأ يف مكح درطي نأ دعبي الو

 ءاصقتسا دشأ ءارقتسالا ناك ام لك تايهقفلا فو «تاينيقيلا يف ال تايهقفلا

 .نظلا بيلغت يف دكآ ناك ءافيتسالا ىلإ برقأو

 نم مكحلا لقن وهو ًاسايق نوملكتملاو ءاهقفلا هيمسي يذلا وهف (لاثملا امأو)

 تسيبلا ىلإ رظني نمك وهو ءرومألا نم رمأ يف هلثاع هنأل ءرخآ يئزج ىلع يئزح



 يلازغلا مالسإلا ةا

 اهيلإ مكحلا لقنيف ةرّوصم اهاريف ءامسلا ىلإ رظني هنإ مث ءارّوصمو ًائداح هاريف
 نيقيلا ديفي ال اذهو «تيبلا ىلع اسايق ثداح وهف رّوصم مسج ءامسلا :لوقيف

 يف لمعتسي ام اريثكو «تارواحا يف سفنلا عانقإو بلقلا بييطتل حلصي هنكلو

 تاراذتعالاو تاياكشلاو ءتاموصنلا يف ةيراجلا تار واحلا ةباطخلاب نيعنو ةياطخلا

 :ضيرمل ليق اذإف ىرججا اذه يرجي امو «هريقحتو ءيشلا ميخفت قو ءحدملاو مدلا يف
 هل ليق اذإف «هعفنف هبرش ينالفلا ضيرملا نأل :لاقيف ؟ل :لوقيف كعفني بارشلا اذه

 وأ ءضيرم لكل عفني هنأ هدنع ححصي نأب بلاطي مل و لوبقلا ىلإ هسفن تلام كلذ

 .هلاحك رومألا رئاسو فعضلاو ةوقلاو نسلا يف هلاحو «هضرمك هضرم نأ ححصي

 يل مكحلا نأ نيبن :اولاق نأ وهو اقرط اوئدحأ نفلا اذه فعضب نويلدحلا سحأ امو

 ش .نيقيرط ةلعلاو ىنعملا تابثإ يف اوكلسو ىنعملا اذهب للعم لصألا

 وهام لك نأ انيأرف انرظن :اولاق مهنأ وهو سكعلاو درطلا (امهدحأ)

 ءارقتسالا ىلإ عجري اذهو «ثدحع. سيلف روصمي سيل ام لكو «ثدحم وهف رّرصم

 :نيهجو نم نيقيلل ديفم ريغ وهو
 .دحاو هنع ذش هلعلف نكمم ريغ داحآلا عيمج ءافيتسا نأ (امهدحأ) ٠
 مل اذإف حفصت ام ناك نإف ؟ءامسلا حفصت له هئارقتسا يف هنأ (رخآلاو) ٠

 دحاولا مكحلا يف فلاخي نأ دعبي الو ادحاو الإ ًالثم افلأ حفصت لب لكلا حفصتي

 اروصم هنوكل ثدحم هنأ فرعو ءامسلا حفصت نإو «حاسمتلا يف هانركذ امك فلألا
 هب ةحاح يأف هدارطا لبق نعي سايقلا ةمدقم ةحص لبق هل ناب دقو «عازنلا لحم وهف

 .كلذ هل تبث نإ سايقلا ىلإ

 تيبلا فاصوأ راسن : :اولاق مهنأ وهو ميسقتلاو ربسلا (ىرخألا ةقيرطلا)

 هنوكل اثدحم نوكي نأ لطابو روصمو هسفنب مئاقو مسجو دوجوم هنإ :لوقتو الثم
 هسفنب مئاق دوجوم لك نوكي نأ مزلي ذإ اذكوأ اذك وأ ؛هسفنب امئاق وأ ادوجوم

 :هجوأ ةعبرأ نم دساف اذهو رّوصم هنأل كلذ نأ تبثف ءاثدحم

٤١ 



 ةفسالفلا دصاقم

 هذه نم ةلعب لصألا يف ًاللعم مكحلا سيل :لاقي نأ لمتحي هنإ (لوألا)

 نإو الشم اتيب هنوكك «هادعتت ال هتاذ ىلع ةرصاق ةلعب لب «معأ يه ىلا للعلا

 الو ةصاخ ءيشلا كلذو تيبلا عمجي امج اللعم نوكيف ثداح تيبلا ريغ نأ تبث

 .ءامسلا ىلإ ىدعتي

 ذشي ال ىتح لصألا فاصوأ عيمج ىصقتسا اذإ حصي امنإ اذه نإ (يناثلاو)

 .ةلعلا وه نوكيو ربسلا نع فصو ذش هلعلف نّيبب سيل ءاصقتسالاو رصحلاو (ء يش
 وأ اهزربأف ىرحأ ةلع هيف تناك نإ :نولوقي لب رصحلاب نومتهي ال نييلدحلا رثكأو
 مل ذإو هانكر دأل ليف انيدي نيب ناك ول هنأ امك تنأو انأ هتكردأل ناك ول :نولوقي

 يف الو «لاحلا يف كاردإلا نع نيمصخلا زجع ذإ «فيعض اذهو هيفنب انمكح هك ردن

 اتاق البق دع 1 لقا كاف ليغلاك اه سلو اضيأ دلا ىلع لدي اال لا لول

 رثعن ملو اهانبلط دق ةدوحوملا يناعملا نم مكو «تقولا يف هدهاشن مل و انيديأ نيب

 .اهيلع انرثع مث لاحلا يف اهيلع

 لاطبإف ةعبرأ فاصوألا تناكو اهيف ءاصقتسالا ملس نإو هنإ (ثلاثلاو)

 لمتحي ذإ ةعبرأ ىلع ديزت بيكرتلا يف ماسقألا ذإ «عبارلا توبث بحجوي ال ةثالث
 وا همست یاو دکر کا اار چ واع نكي نأ

 ا ااو ی نازك اک وک نأ ا ار و ادوعتوم ةتوكل

 لمتحيو ءارّوصمو امسح هنوكل اثداح نوكي نأ لمتحيو ءارّوصمو امسح هنوكل
 ا تركب نأ لم فقم اتار اجو ادرج رم انک داف هنأ

 نينثا نم تابيكز لا نم كلذ ريغ وأ ءارّوصمو هسفنب ًامئاقو ادوجوم هنوكل
 داوسلاك رومأ عمتجت مل ام تبي ال مكح نم مكف «ةئالث ةثالث نم وأ ؛نينثا

 رومأب ةللعم ماكحألا رثكأو ءاملاب نجعلاو جازلاو صفعلا هيف كرتشي ربحلل
 .تادرفملا لاطبإ يفكي فيكف ةبك رم
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 يلازغلا مالسإإلا ةجحلا

 اذهف عبار الإ قبي ملو ثالث لطب اذإ هنإ ملسو ءاصقتسالا ملس نإ هنإ (عبارلاو)

 طونم هنأ ىلع لدي ال هنكل ؛عبارلا ودعي ال هنإو ثالثلا ف سيل مكحلا نأ ىلع لدي
 دحأ يف مكحلا نوكيو نيمسق ىلإ عبارلا ىنعملا مسقني نأ لمتحي لب «ةلاحم ال عبارلاب

 هنأ ىلع لدي الو عبارلا ودعي ال ىنعملا نأ ىلع لدي ثالث لاطبإف «رحآلا نود نيمسقلا

 يجو «هسفتب مئاقو «دوجوم هنإ :هفصو لاقو الوأ مسق ول هنإف دق ةلزم اذهو ةلعلا

 مكحلا قلعتي نأ بجوي ال ةثالث لاطبإ ناكل ءىرحأ ةفصب روصمو ءاذك ةفصب روصمو

 كلذ ريصي الو ةيلدحلا ةلدألا هذه فشك اذهف رّوصملا يمسق دحأب لب «قلطملا روصملاب
 :هلوق يف عزون ناف .ثدحم وهف ءروصم ءامسلاو «ثدح رّرصم لك :لقت مل ام ًاناهرب
 فلأ الو اثدحم رخآ اروصم یری نأب كلذ تبني الو «هتابثإ نم دبالف ثدحم روصم لك

 قيرطب وأ نيتملسم نيتمدقم.اهتابثإ بجيف «ةبولطم ةمدقملا هذه تراص لب اًثدحم رّوصم

 .لاثملا مكح اذهف - ةلاح ال ةروكذملا قرطلا نم

 ةيراجج ريغ تاميلعتلاو بتكلا يف ةداعلا نأ ملعاف (ةبكرملا تاسايقلا امأ)

 ةدايز عم امإ ةشّوشم بتكلا يف دروت نكلو «هانبتر يذلا وحنلا ىلع ةسيقألا بيتزب
 ىلإ ادصق وأ ءاهروهظب ءانغتسا نيتمدقملا ىدحإ فذح عم امإو .اهنع ىنغتسم

 وهف هيلإ هدر نكمأو «مظنلا كلذ ىلع سيل ام بيترتلا شوشم دروي امو «سيبلتلا
 ريغ وهف هطورش هعم سيل هنكلو «هرهاظ يف مظنلا كلذ ىلع وه امو جتنم سايق
 طخ كعم ناك اذإ هنأ وهو ''”سديلقأ نم لوألا لكشلا وه بيتزا لاثمو «جتنم

 هنأ ىلع ناهربلا ميقتو «عالضألا يواستم ًافلثم هيلع يبت نأ تدرأو (ب ا

 راكرفلا فرط هيلع انعضوو ازكر م (ا) ةطقن انلعج امهم :لوقتف عالضألا يواستم
 ازكرم (ب) ةطقن انلعج مث () زكرم لوح ةرئاد انممتو (ب) ةطقن ىلإ هانحتفو

 مهأ نم دعي يذلا ((ةسدنحلا يف لوصألا)) باتك فلأ (داليملا لبق سداسلا نرقلا نم) ينانوي يضاير ملاع :سديلقا )١(
 .ميدقلا ملاعلا يف ةسدنهلا بتك لئاوأ
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 (ب) زكرم ىلع ةرئاد انممتو (ا) ةطقن ىلإ هانحتفو راكرفلا فرط هيلع انعضوو
 نم جرخيف ج يف ةلاحم ال ناعطاقتيو ءدحاو دعب ىلع امهنأل ناتلثامتم ناترئادلاف

 4 وهو (ا) ةطقن ىلإ ًاميقتسم طخ عطاقتلا عضوم

 ةطقن نم اميقتسم رمخآ اطخ جرخنو (ا ج) طخ

 .(ب ج) وهو (ب) ةطقن ىلإ (ج)
 .عالضألا يواستم ثلثم (ج ب ا) طقن نم لصاحلا ثلثملا اذه :لوقنف

 ىلإ ةدحاو ةرئاد زكرم نم احرح امهنأل نايواستم (ب ا) و (ج )١ يطحخ نأ اهناهربو
 (ج ب)و (ج !) اطخو ةلعلا هله لثع نايواستم (با)و (ج بر اطحخ اذك و اهطيحم
 ثلخملا نأ ةجيتنلا نذإف (ب ا) طح وهو هنيعب ادحاو اطخ ايواس امهنأل ناي واستم

 تدرأ اذإو .انهه تامدقملا لامعتساب ةداعلا ترح اذكهف «عالضألا يواستم

 نم سايق لك ةسيقأ ةعبرأ نم الإ ةجيتنلا لصحي مل بيترتلاو ةقيقحلا ىلإ عوحرلا
 :نيتمدعم

 ةرئاد زكرم نم اجرح امهنأل نايواستم (ج ارو (ب ا) يطح نأ :(لوألا)

 اذإف نايواستم امهف طيح ىلإ زكرملا نم اجرخ نيميقتسم نيطح لكو ءاهطيحم ىلإ
 .نايواستم امه

 .سايقلا اذه لثم. نايواستم اضيأ (ج ب)و (ب ) يطح نأ :(يناثلا)

 طح ايواس ناطح امهنأل نايواستم (ج بو )ج (١ يطحخ نأ :(ثلاثلا)

 .نايواستم امه اذإف نايواستم امهف هنيعب ادحاو ائيش ايواس نیطح لکو (ب !)

 طاح لكش لكو «ةيواستم طوطخ ةثالثب طاحم (ج ب ا) لكش :(عبارلا)
 ىلع يذلا (ج ب ا) لكشف عالضألا يواستم ثلثم وهف «ةيواستم طوطح ةئالثب

 ضعب فذحب لهاستي نكلو «يقيقحلا هيترت اذه عالضألا يواستم ثلثم (ب ا) طخ
 .سايقلا ةروص يف لوقلا وه اذه - اذهل ةبسنلاب اهحوضول تامدقملا
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 يلازغلا مالسإلا ةححل

 ةينيقي ةقداص تناك نإف تامّدقملا يه سايقلا ةدام (سايقلا ةدام يف لوقلا)

 مل ةينظ تناك نإو «ةقداصلا جتني مل ةبذاك تناك نإو «ةينيقي ةقداص جئاتنلا تناك

 فيزت لمتحي دقو «هتروص ريودتلاو رانيدلا ةدام بهذلا نأ امكو ةينيقيلا جتني

 ىمسمي الف ًاليطتسم نوكي نأب هترادتسا نالطبو هتروص جاحجوعاب ةرات رانيدلا

 دسفي ةرات سايقلا كلذك ءاديدح وأ ًاساحن نوكي نأب هتدام داسفب ةراتو ءارانيد

 داسفب ةراتو «ةقباسلا لاكشألا نم لكش ىلع نوكي ال نأ وهو «هتروص داسفب
 بهذلا نأ امكو ءةبذاك وأ ةينظ ةمّدقملا نوكت نأ وهو هتروص تّحص نإو «هتدام

 .بتارم سمن هل

 .اققحم اصلاح ازيربا نوكي نأ (لوألا)

 رهظي ال ام شغ هيف نوكي نكلو ةجردلا كلت يف نوكي ال نأ (يناثلاو)
 .ريصبلا دقانلل الإ ةتبلأ

 دقانلا ريغ هب رعشي نأ نكمبو دقان لكل رهظي ُْشغ هيف نوكي نأ (ثلاثلاو)

 .هيلع هبنيو اضيأ

 دقانلا هيف طلغي داي ًاهيومت هّرم نكلو ساحن نم افيز نوكي نأ (عبارلاو)
 .الصأ هيف بهذ ال هنأ عم

 كالذكف .هّرمم هنأ دحأ لكل رهظب ًاهبومت هوم نوكي نأ (سماخلاو)
 :لاوحأ ةسمخ اه تامّدقملا

 مظتني يذلا سايقلاف ةهبش الو كش الب ةقداص ةينيقي نوكي نأ (لوألا) ٠

 .اناهرب ىمسي اهنم

 أطخلا ناكمإب روعشلا رسعي هجو ىلع نيقيلل ةبراقم نوكت نأ (يناثلاو) ٠
 ىمسي اهنم بترملا سايقلاو اهيف رظانلا قنأت اذإ ناكمإ اهيلإ قرطتي نكلو ءاهيف
 .ايلدحج
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 اهضيقنب سفنلا رعشت نكلو ابلاغ انظ ةينظ تامّدقملا نوكت نأ (ثلاثلاو) ٠

 :ايباطخ س اس ےک ا الو .اهيف ًاطخلا ريدقتل عستتو

 يف اوا سو سلا تال روصب روص ام (عبارلاو) .

 و ايطلاغم ىمسي هنم لصاحلاو

 ل عوقب يا فلا لبق نكلو بذاك هنأ ملعت يذلا ره ماا
 ةمدقم لكو .تامّدقملا هذه حرش نم دبالو ايرعش ىمسي هنم لصاحلا سايقلاو

 ةلوبقم اهنأ ىلع تذحأ e ا

 0 رشع ةئالد ىدعتت ال اهنإف ا

 ال يلا اياضقلاو) (تارتاوتملاو) (تايبيرجتلاو) (تاسوسحملاو) (تايلوألا)

 (تاروهشملاو) (تايمهولاو) (اهتاسايقو ىطسولا اهدودح نع نهذلا ولخي

 (تانونظملاو) (رهاظلا يف تاررهشملاو) (تاهبشملاو) (تامّلسملاو) (تالوبقملاو)
 .(تاليخملاو)

 اهب قيدصتلا ىلإ اهدرجمم لقعلا ةزيرغ رطضت ىلا يهف (تايلوألا امأ)

 ةيواسملا ءايشألاو ردا نم مسعا لكلاو ءدحاولا نم رثكأ نانثالا :كلوقك

 مو لقعلا درجع الإ ملعتي ملو القاع هسفن ردق نم نإف SG ء تنل

 تضرعو ءالقاع ةدحاو ةعفد قلخ هنأ ردق لب «قلخب ًاقلخت دّوع الو ًاميلعت نقلي
 ىنعمو لكلا ىنعم رّوصت اذإ نعأ اهروصت هسفن يف تبثو هيلع اياضقلا هذه
 ف اذه ءزجلا نم ربكأ لكلا نأب قدصي ال نأ هنكمي الف يكألا ىنعمو ءزجلا

 وأ داو الإ كردي ال سحلا ذإ سحلا نم كلذ سيلو ناک امفيك لك لك

 ردقي نأ نكع الو ءايلك لقعلا يف تباث مكح اذهو روض ءايشأ وأ نينثا

 E لقعلا

 .صقنيو ديزي رمقلا ءوضو ةريدتسم سمشلا :انلوق لثم (تاسوسحلاو)
٤٦ 



 ىلازغلا مالسإلا ةجحلا

 ءقرحت رانلا نأب انملعك سحلاو لقعلا عومجم نم لصحي ام (تايبيرجتلاو)

 برش بيقع ركسلا كردي سحلا نإف ءركسي رمخلاو ءارفصلا لهست ؟''اينومقسلاو
 امل ايقافتا ناك ول ذإ هل ابجوم هنوكل لقعلا هبتنيف ءراركتلا ىلع ىرخأ دعب ةرم رمخلا

 .هب اقوثوم كلذب ملع نهذلا يف شقتنيف رثكألا يف درطا
 مل نإو ةكمو رصم.دوحوب انملعك ةعامج رابحأب ملع ام (تارتاوتملاو)

 ضعبلا ىلع ضعبلا ساقي نأ زوجي الو ءارتاوتم يمس هيف كاشلا لاحتسا امهمو ءامهرصبت

 امك رتاوتم هيف لقنلا نأل اهب قدصي نأ يغبني ين نم ةزجعم دوجو يف كش نم لاقيف

 هل يتدهاشمل يبنلا دوحو يف يسفن ككشأ نأ ٍنينكم, سيل لوقي هنأل ؛يبلا دوحو يف
 الف ككشتلا ىلع تردق امل كلذ لثم اذه ناك ولف ءاذه يف يسفن ككشأ نأ ئنكمبو

 .ارتاوتم ناك نإ كشلا هعم ليحتسي ارتاوت هدنع رتاوتي نأ ىلإ لهع نأو دب

 يف تبثت ال ىلا اياضقلا يهف (اهعم عبطلا يف اهتاسايق يتلا اياضقلا امأو)

 ناسنإلا نظيف طسوألا دحلا نهذلا نع بزعي ال نكلو «ىطسولا اهدودحب الإ سفنلا
 ىنعم الو ءطسوب ةمولعم قيقحتلا ىلع يهو طسو ريغب تفرع ةيلوأ ةمدقم اهنأ

 ةلأسملا سفن يف نادوجوم رغصألاو ربكألاف الإو ؛طسوألا دحلا بلط الإ سايقلل
 طسوب مولعم اذهو ةهادبلا ىلع ةعبرألا فصن نينثالا نأ ملعت كنإ :هلاثم «ةبولطملا

 نانثالاو ءرحآلل يواسملا لكلا يئزج دحأ رحآلا فصنلا نأ وهو فصنلا نأ وهو

 ةعبس مك :هل ليق ول هنأ هيلع ليلدلا ءافصن ناكف نييواستملا نيئزجلا دحأ ةعبرألا نم

 ملام هفصن هنأب ةهادبلا ىلع مكحي نأ ىلع ردقي مل اعر ؟نيثالثو عبرأ نم رشع

 ءرشع ةعبس هاريف مسق لك ىلإ رظني مث «نييواستم نيمسقب نيثالثو عبرأ مسقي
 وأ ريثك ددع يف كلذ ربتعاف ,نهذلا يف اضيأ ارضاح اذه ناك نإو فصن هنأ ملعيف

 نوكي نأ دعبتسي الف ةلمحلابو .لاثملا دوصقملاف هريغو سدسلاو رشعلاب فصنلا لدبأ

 .(طيسولا محعملا) هدودل ليزمو نطبلل لهسم ءاود هنم جرختسي تابن :اينومقسلا )١(
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 ةفسالفلا دصاقم

 لك سيلف ؛سايقو طسوب امولعم هنوكل هبنتي ال نهذلا نكلو طسوب ًامولعم ءيشلا
 هجوب روعشلاو ءيش نهذلل ءيشلا توبثو ءههجول ناسنإلا هبنتي هجو ىلع تبثي ام

 .رحآ ءيش هنع ريبعتلاو هتوبث

 نم عنمت ةوق سفنلا ف تيوق اهنكلو ةلطاب تامّدقم يه (تايمهولاو)
 نأل تاسوسحملا نع ةحجراح رومأ يف مهولا مكح رثأ نم كلذو «هيف كشلا ناكمإ
 ةلاحتساب مهولا مكح لثم ءاهفلأ يلا تاسوسحملا قفو ىلع الإ اعيش لبقي ال مهولا
 لكلا نأب همكحكو هجراح الو ملاعلا لحاد وه الو «ةهج ىلإ هيف ةراشإ ال دوجوم
 هسفن نع ديزي ال مسجلا نأب همكحكو «ملاعلا ءارو نيعأ ءالم وأ ءالخ ىلإ يهتني

 هذه نأ اذهب مهولا مكح ببس امنإو ءجراخ نم ةدايز هيلإ فاضي ناب الإ رثكي الو

 هنإ ثيح نم هنالطبب مكحلا امنإو مهولا يف لدي الف «سحلل ةقفاوم تسيل رومألا
 ال مهولا نإف ءالطاب مهولا سفن ناكل الطاب مهولا يف لحدي ال ام لك ناك ول

 اهك ردي ال ةسمخلا ساوحلا اهكردي ال ةفص لكو ةردقلاو ملعلا لب «مهولا يف لدي
 ةسيقأ نع ةمزال اهنإ ثيح نم ةنيعملا لئاسملا هذه لاثمأ يف هطلغ فرعي امنإو ؛مهولا

 تايلوألا نم بتر اذإ سايقلا نأ ملسيو اهوبق ىلع مهولا دعاسي تايلوأ نم تبترت
 كلذب ملعف «ةجيتنلا لوبق نع '”عاك ةجيتنلا تلصح اذإ مث «ةقداص ةجيتنلا تناك

 .تاسوسحلا وحن ىلع سيل ام لوبق نع وبني هنإف هعابط ناكمل لوبقلا نع هعانتما نأ

 ةرهشلا درج ىلع الإ اهيف لوعي ال يلا اياضقلا يهف (تاروهشملا امأو)

 :كلوق لشم لقعلا ةزيرغ يف ةمزال تايلوأ اهنأ ملعلا لهأ نيب رهاظلاو «ماوعلا رظنو
 فشکنت ثيحب رزثم ريغب مامحلا لخدي الو «بذعي ال نأ يغبني يبلاو «حيبق بذكلا

 نم عمسلا ىلع رركت رومأ هذهو «هلاثمأو «حيبق ملظلاو «بحاو لدعلاو «ةروعلا
 ةرثكل اهوبق ىلإ سوفنلا عراستف مهشاعم حلاصمل دالبلا لهأ هيلع قفتيو ابصلا

 ناسنإلا ردق ولو «ءايحلاو نينحلاو ةقرلا نم قالحألا تايضتقم اهديؤي اعرو «فلألا

 .(ناسللا) نبح :عيكي عاك )١(

 م



 يلازغلا مالسإلا ةجح

 ,دابتعاب سنأي ملو قلخب ثبشتي مل و «حالصتساب بدؤي ملو القاع قلخ دقو هسفن

 نم رثكأ نانئالا :انلوقك ال اهوبق نع عانتمالا هنكمأ اياضقلا هذه هلقع ىلع دروأو

 نظيف ناسهرب وأ قيقد طرشب نكلو ةقداص تامّدقملا هذه ضعب نوكي دقو «دحاولا
 وهو قداص رمأ لك ىلع رداق هللا نإ :لئاقلا لوق نأ نظي امك اقلطم ةقداص اهنأ

 هسفن لشم قلخي نأ ىلع ارداق سيل هنإف ءقداصب سيلو حبقتسم هراكنإو ءروهشم
 ءيش لكب ملاع وه :لاقيو «هسفن يف نكمم رمأ لك ىلع رداق وه :لاقي نأ يغبني لب
 بسحب فعضلاو ةوقلا يف توافتت دق تاروهشملا هذهو ءهل لثم دوحوب املاع سيلو
 قح يقو دالبلا ضعب يف فلتخت دقو «قالخألاو تاداعلا فالتحاو «ةرهشلا فالتحا
 «سكعلاب الو نيراجنلا دنع اروهشم ءابطألا دنع روهشملا سيلف عئانصلا بابرأ

 برو «قحلا لطابلا ضيقنو ؛عينشلا روهشملا ضيقن لب لطابلل ًاضيقن سيل روهشملاو
 تاسوسحملا ضعبو تايلوألا نأ ف كشالو «روهشم بوبحم لطاب برو «عينش قح

 .طقف ةرهشلا الإ هيف سيل ام اذهب اندصق انكلو «ةروهشم تابرح او تارتاوتملاو

 خياشمو ءاملعلا رباكأو سانلا لضافأ نم لوبقملا يهف (تالوبقملا امأو)

 كلذ ىلإ فاضناو مهبتك يقو هحولا كلذ ىلع مهنم كلذ لقن رركت اذإ فلسلا

 .ام اتوبث سفنلا يف تبثي كلذ نإف مهب نظلا نسح

 نيمصخلا نيب ًاروهشم ناك وأ مصخلا اهملس يلا يهف (تاملسلا امأو)

 نإف .ءصوصنخملاو مومعلا يف الإ روهشملا قرافي الف هريغ نود هعم لمعتسي هنإف طقف
 .طقف مصخلا هملسي اذهو ةماعلا هملست روهشملا

 تايبيرجتلاو تاّيلوألاب اههبشت يف لاتحي ىلا يهف (تاهبشملا امأو)

 .رهاظلا يف اهبراقت اهنكلو كلذك ةقيقحلاب نوكت الو تاروهشملاو

 ةفاك هعمسي نم لك هلبقي لوق لك يهف (رهاظلا يف تاروهشملا امأو)
 ادساف هنوكب سحأو لوبقم ريغ هدحو هبقعتو هلمأت اذإو رظنلا لوأو يأرلا ئدابب

۹ 
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 قاسنت مث هلوبق ىلإ قبست سفنلا نإف «امولظم وأ الاظ كاحأ رصنارر لئاقلا لوقك
 و نسا ا نأ ملعتف لمأتت نأ ىلإ

 نم نأ امك هضيقن ناكمإب روعشلا عم نلفلا ةبلغ ديفي امف (تانونظملا امأو)

 انالف نإ :لاقيامكو اليل جرخي مل انئاح نكي مل ول ذإ نئاح هنإ :لاقي ًاليل جرح

 وأ هل اعادخ هايإ هتاجانم نوكي نأ لمتحي هنأ عم اضيأ هلثم ودع وهف ودعلا يحاني

 .قيدصلا لجأل هيلع ةليح

 سفنلا يف رثؤت اهنكلو «ةبذاك اهنأ ملعي تامّدقم يهف (تاليخملا امأو)
 يدلك هناي ملعلا عم هنع سفنلا رفنتف ةرذعلاب ةوالحلا هبشي امك «ريفنتلاو بيغزتلاب

 .اهامعتسا ناظم نآلا ركذنف .تامّدقملا يه هذهف

 ناك اذإ هرصنأ هللا لوسر اي :لجر لاقف)) ثيدحلا ةمعتو (؟157) مقر يذمزلاو )7١/9( يرامخبلا هاور )١(

 .((هرصن كلذ نإف .ملظلا نع هعنمش وأ هزجحت :لاق ؟هرصتأ فيك ًاملاظ ناك نإ تيأرفأ ءامولظم
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 (تامدقملا هذه يراجم يف لوقلا)

 ةيسحلاو ةيلوألا يهو ةيناهربلا ةسيقألل حلصت اهنإف ىلوألا ةسمخلا امأ

 قحلا روهظ ناهربلا ةدئافو .عبطلا يف اهعم اهتاسايق ياو «ةيرتاوتلاو ةيبيرجتلاو

 .يلدجلا سايقلا تامّدقم يهف (تاملسملاو تاروهشملا امأو)

 امنإ نكلو «ىوقأ ناك لدحلا يف تعقو ول اهعم امو (تايلوألا امأو)

 رثكأ ىلإ لدجلا ةعانص رقتفت ال ذإ ةرهشلاب ةملسم اهنإ ثيح نم لدحلا يف لمعتسي

 همهف نوكيو ؛قحلا قيرط ريغ كلسي عدتبمو يلوضف لك ماحفإ (لوألا)
 ةبحاو اهنإ نظي يلا تاروهشملا ىلإ هعم لدعيف «ناهربلاب قحلا ةفرعم نع ارصاق
 .دسافلا هيأر هيلع لطبيو قحلاك لوبقلا

 ,ماوعلا ةجرد نع اعفترم ناك و قحلا داقتعالا نقلتي نأ دارأ نم نإ (يناثلا)

 ةطاحإلا قيطي ثيحب قيقحتلا ةورذ ىلإ هتني مل و «يظعولا يباطخلا مالكلاب عنقي الو
 وهو ةيلدجلا ةسيقألاب قحلا داقتعالا هسفن ف سرغي نأ نكمب هنإف «ناهربلا طورشب

 .ملعلا ةبلطو ءاهقفلا رثكأ لاح

 ولو «رمألا لوأ يف ناهربلاب اموجه اهئدابمو مولعلا كلت تامّدقم اوفرعي نأ مهسفنأ

 ةيلدح ةسيقأب اهوبقل مهسوفن بيطتف ءاهميلستب مهسوفن حمست مل اهيلع اوردوص

 .ناهريلاب اهفيرعت نكمي نأ ىلإ ةروهشم تامّدقم نم

 ين ضيقنلا افرط اهنم جتني نأ نكمي هنأ ةيلدحلا ةسيقألا عابط نم نإ (عبارلا)

 كلذب قحلا هجو هل فشكنا اعر امهنم أطخلا عضوم لمأتو كلذ لعف اذإف «ةلأسملا

. 
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 ىلإ ةجاح الو هسأرب باتك وهف الإو لدجلا ةعانص نم ردقلا اذه يفكيو شيتفتلا

 .كلذ ةياكحب لاغتشالا

 امل ةدئاف الو ةيطلاغملا ةسيقألا تامّدقم اهنإف (تاهبشملاو تايمهولا امأو)

 يف رصاق هنا يردي ال نم مسهف اهب نحنب اعرو قوتتو رذحتل فرعت نأ الإ ًالصأ
 اعور ءايناحتما ًاسايق ىمسي كاذ ذإو ءهنع "7ىّصفتي فيك رظني ىتح لماك وأ ملعلا

 مهيديأ نيب كلذب رظانيف مهعبتتسيو ملاع هنأ ماوعلا ىلإ ليخب نم حاضفإ ف لمعتسي

 هب اوفرعي ىتح طلغلا هجو ةقيقحلا يف اوفَرَعي نا دعب كلذ نع هزجع مهل رهظيو
 .ايدانع اسايق ىمسي كلذ دنعو هب نودتعي الف هروصق

 نوكت نأ حلصتف (تالوبقملاو تانونظملاو رهاظلا يف تاروهشملا امأو)
 ةدئاف يفخي الف نيقيلا هب بلطي ال ام لك و ؛يهقفلاو يباطخلا سايقلل تامّدقم
 .هقفلا ةدئاف اذك و لطابلا نع اهريفنتو قحلا يف اهبيغرتو سوفنلا ةلامتسا يف ةباطخلا

 .هتياكح ىلإ ةجاح الو هسأرب باتك ةباطخلا فو

 امو تايلوألا تلمعتسا نإف ةيرعشلا ةسيقألا تامّدقم يهف (تاليخملا امأو)
 ءارو امو لّيختلاو ةرهشلا ثيح نم الإ اهامعتسا نكي مل رعشلا وأ ةباطخلا يف اهعم

 ؛ىقتيل يطلاغملاو بلطيل يناهربلا نايبلا ىلإ الإ جاتحي سيلو ءاهيف طرشب سيلف كلذ
 .اهيلع ةياكحلا يف رصتقنلف

 .(ناسللا) هنم صلتختي :ءيشلا نم ىصفتب (1)

o 
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 (سايقلا يف لوقلا ةمتاخ)
 .ةرشع يهو رذحتل طلغلا تاراثم ركذن

 ءريشك طلغ اهيف روثيو ةشوشم يرحت بلغألا يف تاحاجتحالا نإ (لوألا)
 ناك نإو ؟ال مآ سايق هنأ ملعيل روكذملا بيترتلا ىلإ اهدر رظانلا دوعتي نأ يغبنيف

 ىتح لاكشألا نم برض يأ نمو «عاونألا نم لكش يأ نمو «ع ون يأ نم وهف
 ؟سيبلتلا عضوم فشكني

 يف هعوقو نوكيل ًايفاش ًالمأت هلمأتيو طسوألا دحلا ظحالي نأ (يناغلا)

 دسف ناصقن وأ ةدايزب توافت ىندأ هيلإ قرطت نإ هنإف ءدحاو هجو ىلع نيتمّدقملا

 لاق ولو ءاهسفن لثم سكعتت ةيلكلا ةبلاسلا نأ انركذ انأ هلاثم .ًاطلغ جتنأو سايقلا
 ال ند يف دحاو برش ال هنأ وهو هسكعو «قدص «بارش ىف دحاو ددال :لئاق

 دحاو ندال :لاقي نأ بجاولا لب «سكعلا طرش عاري مل هنأ هببس اذهو «قدصي

 يف دحاو ندال ليقو يف ديز اذإ امأف .قداص اذهو ند دحاو بارش الف بارش

 عضومو ءقداص اضيأ وهو ند بارشلا يف وه ام دحاو ءيش ال وه هسكعف بارش

 نأ يغبنيف بارشلا درج ال بارش يف كلوق وه ةيضقلا هذه يف لومحملا نأ طلغلا

 .سكعلا قدص كلذ تيعار اذإو «سكعلا يف اعوضوم هلامكب وه ريصي
 نيبو امهنيب نوكي ال ىتح ربكألا دحلاو رغصألا دحلا يعاري نأ (ثلاقلا)

 اذهو توافت ريغ نم نيدحلا عامتجا بحجوي سايقلا نإف «ةتبلأ توافت ةجيتنلا يفرط
 .ضيقنلا طورش يف هانركذ امي فرعي

 مسا امهيف نوكي ال ىتح ةجيتنلا يفرطو ةئالثلا دودحلا يف لمأتي نأ (عبارلا)
 اضيأ اذهو «سايقلا حصي الف ددعتم ىنعملاو ًادحاو نوكي اعر مسالا نإف «كرتشم

 .ضيقنلا طورش نم فرعي
 تاهج فلتخي هنإف ةققحم ةاعارم ريمضلا فورح يعاري نأ (سماخلا)

 وه هلوقف هفرع امك وهف لقاعلا هفرع ام لك لاق ول امك طلغ هنم روثيو هلامتحا
or 
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 وهف رجحلا فرع دق وهو لوقت دق ذإ ملاعلا ىلإ عحري اعرو «مولعملا ىلإ عحري اعر
 .رجح نذإ

 هبنت لمهملا رصح ولو «قدصلا ليخت اهنإف تالمهملا لبقت ال نأ (سداسلا)
 رصح ولو هب تقدصو سفنلا هلبق رسح يف ناسنإلا: ليق اذإف ايذاك هنوكل لقعلا
 ,مومعلا ىلع بجاو ريغ كلذ نوكل لقعلا هبنت رسح يف ةلاحم ال ناسنإ لك :ليقو
 قيدص وه نم لك :ليقو رصح اذإو سفنلا هلبق كودع كودع قيدص :ليق اذإف
 ىلع ةرورضلاب بحاو ريغ كلذ نوكل لقعلا هبنت كودع نوكي نأو دبالف كودع
 .مومعلا

 تبلط كنأ قيدصتلا ببس نوكيو سايقلا يف ةمّدقم, قدصت دق كنأ (عباسلا)
 سيل هنأ تملع اذإ قدص لب قيدصتلا بجوي ال اذهو «هتدجو امف كنهذب اضيقن هل
 كقيدصتك لاحلا يف هدحت ال تنأو نوكي اعر هنإف هدحت مل كنأ ال هسفن يف ضيقن هل
 هللا نأ قدصتو الإ ءىش كلابب رطخي ال ذإ رمأ لك ىلع رداق هللا نإ :لئاقلا لوقب
 «قيدصتلا ف كفطنخل هبنتتف هلثم قلخ ىلع ردقي ال هنأ كلابب رطخي نأ ىلإ هيلع رداق
 .ةتبلا هسفن ىف ضيقن هل سيل اذهو هسفن يف نكمم رمأ لك ىلع رداق هنأ قداصلاف

 تراص دق نوكتف سايقلا يف ةمّدقم ةلأسملا لعجي ال ىتح يعاري نأ (نماثلا)

 نإ كرحم ىلإ جاتحت ةكرح لك نأ ىلع ليلدلا نإ :لاقي امك بولطملا سفن ىلع

 ًاليلد لعجو هظفل ريغ دقو ىوعدلا سفن هذه نإف ؛هسفنب كرحتي ال كرحتلا
 امك ءيشلاب الإ رمألا كلذ حصي ال رمأب ءيشلا ححصي ال نأ (عساتلا)

 ام ماودلا ىلع ةلعاف اهنأ ملعي الو ماودلا ىلع ةلعاف اهنأل تومت ال سفنلا نإ :لاقي
 .اهلعف ماود تبثي كلذبو تومت ال اهنأ ملعت مل

 الإ قدصت الف تاهبشملاو تاروهشملاو تايمهولا نع زرتحي نأ (رشاعلا)
 قداص ةلاح ال كسايق ناك طورشلا هذه تيعار اذإف ءاهعم امو تايّسحلاو تاّيلوألاب

 .هيلع ردقت ل هيف كسفن ككشت نأ تدرأ نإو هيف كش ال نبقي هب لصحو ةجيتنلا
 ه4
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 (ناهربلاو سايقلا قحاول يف باتكلا نم سماخلا نفلا)
 ةعبرأ لوصف وهو اهيلع هتدئاف فطعني امو

 يف عقت ىلا ةلئسألا اهب عنو اهماسقأو ةيملعلا بلاطملا يف (لوألا لصفلا)

 :ةعبرأ يهو مولعلا

 .ءيشلا دوجو نع لاؤس وهو (له بلطم)

 .ءيشلا ةيهام نع لاؤس وهو (ام بلطمو)
 هكراشي ءيش نع هلصفي يذلا ءيشلا لصف نع لاؤس وهو (يأ بلطمو)

 .ةلعلا بلط وهو (م بلطمو)
 :نيهججو ىلع وهف (له بلطم امأ)

 ءالخلا لهو دوحوم هللا له :كلوقك دوحولا لصأ نع (امهدحأ) ٠

 ؟دوحجوم
 ؟ثداح ملاعلا لهو ديرم هللا له :كلوقك ءيشلا لاح نع (يناثلاو) ٠

 :نيهجو ىلع وهو (ام بلطمو)
 اذإ امك هرسفي ملام ظفلب ملكتملا دارم هب فرعي نأ داري ام (امهدحأ) ه

 .رمخلا :لوقيف هب دري يذلا ام :لاقيف راقع :لاق

 :لوقيف ؟راقعلا ام :لاقي امك هسفن يف ءيشلا ةقيقح بلطي نأ (يناثلاو) ٠

 ىلع مدقتي لوألا ىنعملاب ام بلطمو) .بنعلا نم رصتعملا ركسملا بارشلا وه

 نع رخأتي يناثلا ىنعلابو هدوجو نع لأسي ال ءيشلا مهفي مل نم نإف له بلطم
 .هتيهام بلطي ال هدوجو ملعي مل ام نأل له بلطم

 .ةصاخلاو لصفلا نع لاؤس وهف (يأ بلطم امأو)
 :نيهجو ىلع (مل بلطمو)

 هو
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 :لوقتف ؟بوثلا اذه قرتحا مِل :كلوقك دوحولا ةلع نع لاؤس (امهدحأ) ٠

 .رانلا يف عقو هنأل

 دق بوشلا نأ تلق مل :لوقت نأ وهو ىوعدلا ةلع نع لاؤس (رخآلاو) ٠
 .اقرتحم هتدجوو هتيأر ينأل :لوقتف ؟رانلا يف عقو

 روصتلل (يأو ام بلطمو)
 .قيدصتلل (و له بلطمو)

 دوسجو ةلع ديفي ام ىلإ مسقني يناهربلا سايقلا نأ يف (يناغلا لصفلا)

 رحآلاو «م ناهرب ىمسي لوألاف «دوجولاب قيدصتلا ةلع ديفي ام ىلإو «ةجيتتلا
 نأل :لاقف ؟تلق مِل :هل ليقف اناخد عضوم يف ىعدا نم نإ هلاثمو نأ ناهرب ىمسي

 ةلع وه مل ناهرب دافأ دقف ناخد ةمث اذإف ءناحخد ةمئثف ران ناك ثيحو ران ةمث

 لاقو ؟مل هل :ليقف ران ةمث :لاق اذإ امأف «ناحدلا دوحو ةلعو ناحد ةمث نأب قيدصتلا

 ملو ءرانلا دوحوب قيدصتلا ةلع دافأ دقف ءران ةمثف ناخد ناك ثيحو ناحد ةمث نأل

 .عضوملا كلذ يق لصح ببس يأب هنأو رانلا دوجو ةلع دفي

 نكلو «لولعلا ىلع لدت ًاضيأ ةلعلاو ءةلعلا ىلع لدي لولعملا (ةلمجلابو)
 مل ناهربو نأ ناهرب نيب قرفلاب دارملا وه اذهف هيجوت ةلعلاو ةلعلا بحوي ال لولعملا

 ًاعيمج اناك نأب امهمزالت تبث نإ رحآلا لولعملا ىلع لدي دق نيلولعملا دحأ لب
 ربكألا دحلا دوجول ةلع نوكي نأ م ناهرب طرش نم سيلو «ةدحاو ةلع يلولعم

 نوكي نأ يعأ «ىفك ربكألا دحلاب رغصألا دحلا فاصتال ةلع ناك نإ لب ءاقلطم
 اذهف مسج ناسنإلاف مسح ناويح لكو ناويح ناسنإلا :لوقت كنإف هيف هنوكل ةلع

 امسح ناك ناسنإلا نإف ءرغصألا يف ربكألا دوجو ةلع طسوألا دحلا نأل مل ناهرب
 معأ ىنعمل ال ناويح هنأ ثيح نم هقحلت ناويحلل ةيتاذ ةفص ةيمسجلا يأ ناويح هنأل
 كايدو اناك ف رکک نحنا یل ال وا ادرخوم ةنوكك

65 



 يلازغلا مالسإلا جل

 ةعبرأ يهو ةيناهربلا مولعلا رادم اهيلع لا رومألا يف (ثلاثلا لصفلا)
 .(ئدابملاو لئاسملاو ةيتاذلا ضارعألاو تاعوضوملا)

 هيف رظني اعوضوم ةلاحم ال ملع لكل نأ اهب عنو (تاعوضوملا لوألا)
 ددعلاو ةسدنهلل رادقملاو بطلل ناسنإلا ندبك هماكحأ ملعلا كلذ يف بلطيو

 الف مولعلا هذه نم ملع لكو «هقفلل نيفلكملا لاعفأو ىقيسوملل ةمغنلاو باسحلل
 نأ هيقفلا ىلع سيلف «هيف تاعوضوملا هذه دوحو تبثي نأ هب لفكتملا ىلع بحجوي
 لب دوحوم ضرع رادقملا نأ تبثي نأ سدنهملا ىلع الو ءالعف ناسنإلل نأ تبي
 ىلع اهدودحب تاعوضوملا هذه مهفي نأ هيلع معن .رخآ ملع كلذ تابثإب لفكتي

 .روصتلا ليبس
 كلذ عوضوم يف عقت يلا صاونخلا اهب عنو (ةيتاذلا ضارعألا يناثلا)

 ةماقتسالاو ءانحنالاو «ريداقملا ضعبل عبرملاو ثلثملاك هنم ةجراخ عقت الو ملعلا

 قافتالاكو ددعلل ةيدرفلاو ةيجوزلاكو «ةسدنهلا عوضوملاةيتاذ ضارعأ يهو اهضعبل

 لك لوأ يف دبالو «ناويحلل ةحصلاو ضرملاكو «بسانتلا يعأ تامغنلل فالتخالاو
 يف اهدوجو امأف ءروصتلا ليبس ىلع اهدودحب ةيتاذلا ضارعألا هذه مهف نم ملع
 . .هيف هيلع نهربي نأ ملعلا دارم ذإ ملعلا كلذ مامت نم دافتسي امنإف تاعوضوملا

 عم ةيتاذلا ضارعألا هذه عامتحا نع ةرابع يهو (لئاسملا ثلاشلا)

 هيف اهنع لأسي ثيح نمف هيف اهنع لأسيو ءملع لك بولطم يهو تاعوضوملا
 ةحيتن اهنأ ثيح نمو «بلاطم ىمست بلطت ثيح نمو «ملعلا كلذ لئاسم ىمست
 'فالتخاب تارابعلاو يماسألا هذه فلتخيو دحاو ىمسملاو «جئاتن ىمست ناهربلا

 كلذ عوضوم اهعوضوم نوكي نأ امإف ملع يف ةيناهرب ةلأسم لك و «تارابتعالا
 نأ امإف عوضوملا وه ناك نإف هعوضومل ملعلا كلذ يف ةيتاذلا ضارعألا وأ «ملعلا

 هسناجي رخآ رادقمل كراشم رادقم لك :ةسدنهلا يف لاقي امك عوضوملا سفن نوكي
 ددعب امهدعب نيذللا هيفرط رطش وهف ددع لك :باسحلا يف لاقي امك و «هنيابي الو
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 ةفسالفلا دصاقم

 عومجو «ةعبسلاو ةثالثلا عومجمو ةعبرألاو ةتسلا عومجم رطش اهنإف ةسمنخلاك دحاو

 يتاذ رمأ عم عوضوملا وه نوكي نأ امإو «ةعستلاو دحاولا عومجبو «ةينامثلاو نينثالا

 رادقم لكل نيابم ءيشل نيابملا رادقملا :ةسدنهلا يف لاقي امك يتاذلا ضرعلا نيعأ

 امكو رادقملل يتاذ ضرع نيابملاو درجا رادقملا ال نيابملا رادقملا ذخأ دقف «هك راشي

 اهلك هللعلا عوتشوم نف اعون نركب نأ اإ و ه هدو قدا ۷ كيلا ودعلا ذخأ نإن
 يتاذ ضرع عم اعون نوكي نأ امإو ءددعلا نم عون ةتسلا نإف مات ددع ةتسلا :لاقي

 ميقتسملاو «عوضوم وه يذلا رادقملا نم عون طخلاف «نيتمئاقل ناتيواسم ناتيواز

 ةيواسم هاياوزف ثلثم لك :ةسدنهلا يف كلوقك اضرع نوكي نأ امإو هيف يتاذ ضرع

 ضارعألا يهف املومحم امأو ؛ةسمخلا ماسقألا هذه نع مولعلا يف ةيناهربلا لئاسملا

 .عوضوملا كلذب ةصاخلا ةيتاذلا

 اهب تبثي يذلا ملعلا كلذ ىف ةملسملا تامّدقملا اهب نيعنو (ئدابملا عبارلا)

 ىمستف ةيلوأ نوكت نأ امإ نكلو ملعلا كلذ يف تبت ال كلتو ؛ملعلا كلذ لئاسم

 يقابلا ناك نييواستم نييواستملا نم ذحأ اذإ :سديلقإ لوأ يف مهوقك ةفراعتم امولع

 نم ملست نكلو ةيلوأةنوكت ال نأ امإو ءنييواستم اناك نايواستم ديز اذإو ءايواستم

 لوأ يف لاقيامك رحآ ملع يف هل نيبتت نأ ىلإ اهيلع ريصيو تارداصم ىمست

 اهيلع لمعي نأ نكمي هنإف ازكرم نوكت نأ نكمي ةطقن لك نأ ملسن نأو دبال سديلقا

 ىلإ زكرملا نم طوطخلا نوكت هجو ىلع ةرئادلا روصت ركني نم سانلا نمو «ةرئاد
 .ملعلا ءادتبا يف اهيلع رداصي نكلو ةيواستم طيخلا
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 نأ ةعبرأ يهو (ناهربلا تامّدقم طورش عيمج ناسيب يف عبارلا لصفلا)
 .ةيتاذو ةيلوأو ةيرورضو ةقداص نوكت

 قبس دقو اهعم امو تاسوسحملاو تاّيلوألاك ةينيقيلا اهب يعنف (ةقداصلا امأ)
 | .طرشلا اذه

 بتاكلا لغم ال ناسنإلل ناويحلا لثم نوكت نأ اهب ئعنف (ةيرورضلا امأو)
 ملا ةيرورض نكت مل اذإ ةمالقملا نإف :ةيرورض ةجيتن اهنم بلطي ناك نإ اذه ناسنإلل

 .ةيرورضلا ةجيتنلاب قيدصتلا لقعلا ىلع بحب

 لحأل عوضوملل اتباث ةمّدقملا ف لومحملا نوكي نأ اهب عنف (ةّيلوألا امأو)
 هنم معأ ىنعمل ال ناويح هنأل مسج هنإف مسح ناويح لك :كلوقك عوضوملا
 هنوكل مث ناويح هنأل لب «ناسنإ هنأل امسح سيل هنإف مسج ناسنإلا :كلوقك
 صحأ ىشعمل الو ؛ناسنإلل هتطساوب مث ناويحلل ًالوأ ةيمسملاف ءامسح ناك اناویح
 ىلوألاف صحأ يهو ةيئاسنإلل لب «ةيناويحلل كلذ هل سيل هنإف ناوبحلل بتاكلاك هنم
 اذه - هل هتطساوب مث ًالوأ ةطساولا كلتل نوكيف ةطساو عوضوملا نيبو هنيب سيل ام
 تامّدقم تلعح مث ةسيقأ ةجيتن تناك تامّدقم يف امأف ءةيلوألا تامّدقملا ف طرش
 .ةيتاذلاو ةيرورضلا طرتشت لب اهيف كلذ طرتشي الف رخأ سايق يف

 اهيف رظني ال مولعلا نإف ةييرغلا ضارعألا نم زارتحا وهف (يتاذلا امأو)
 يف الو «ريدتسملا وأ «نسحأ ميقتسملا طخلا نأ يف سدنهملا رظني الف ةبيرغلا ضارعألل
 وهو هملع عوضوم نع بيرغ ةداضملاو نسحلا نأل ميقتسملا داضت له ةرئادلا نأ
 وأ ادوحوم هنوكك هنم معأ فصوبي لب راذقم هنأل ال رادقملا قحلي هنإف ءرادقملا

 حرا قحلت ال ةرادتسالا نأل ءال مأ ةريدتسم ةحارجلا نأ يف رظني ال بيبطلاو «هريغ
 ريدتسم هنأل ءربلا ءيطب حرجا اذه :بيبطلا لاق اذإو «هنم معأ رمأل لب حرح هنأل
 هملع ىلع كلذ لدي مو ًايبط ًاملع هركذ ام نكي مل لاكشألا عسوأ رئاودلاو
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 تامّدقملا يفو ايتاذ مولعلا يف ةلأسملا لومحم نوكي نأو دبال اذإف ةسدنهلاب لب بطلاب

 .نيينعمل انهه قلطي يتاذلا نأ وهو ام قرف امهنيب نكلو ايتاذ
 هيف يتاذ هنإف ناسنإلل ناويحلاك عوضوملا دح يف الحاد نوكي نأ (امهدحأ)

 ج نرسل ةاسلالا ا
 عوضوملا دح يف الحاد وه ال هدح يف ًالخاد عوضوملا نوكي نأ (يناثلاو)

 ةفصب فسنأ يذ نع ةرابع سطفألا نإف طخلل ةماقتسالاو ءفنألل ةسوطفلاك

 الرمح نوكي نأ لاحم لوألا ىنعملاب يتاذلاو «ةلاحم ال هدح يف لحدف فنألاب ةصوصخ

 ملعلا ىلع هب ملعلا مدقتيف هب الإ ملعي ال عوضوملا نأل مولعلا يف ةبولطملا لئاسملا يف

 ىلع هدحب ثلثلا مهفي ال نم نإف ابولطم عوضوملل هلوصح نوكي فيكف ؛عوضوم لاب
 ءال مأ نيتمئاقل ةيواسم هاياوز نأ بلطي نأ زوجيف هماكحأ بلطي ال روصتلا ليبس

 ىلإ هماسقنا مهفي مث الوأ مهفي لكشلا نأل لاح وهف ءال مأ لكش هنأ بلطي نأ امإو

 .هيلع مدقتي هب ملعلاف ؛عبرملا وهو عبرأ وأ ثلثا وهو عالضأ ةثالث هب طيح ام

 الومحم نوكي نأ زوجيو ةيتاذ اهتالومحم نوكي نأ يغبنيف (تامّدقملا امأو)

 نأل «لوألا ىنعملاب ًايتاذ امهالك نوكي نأ زوجي الو ءرحآلا ىنعملاب ًايتاذ نيتمدقملا

 نأ زوجي الو «يتاذ ىنعملا كلذب يتاذلا تاذ نأل ةمّدقملا لبق ةمولعم نوكت ةجيتنلا

 اذه نأ ىلع مسح ناسنإ لكف مسح ناويح لکو «ناویح ناسنإ لك :لاقي

 وه ةلأسملا عوضوم ناك اذإف ناسنإلاب ملعلا ىلع مدقتي ةيمسجلاب ملعلا نأل بولطم

 ناسنإلا رّوصتم ذإ همكح بلطي ىتح ًارًّرصتم ًالوأ نوكي نأو دبالف ناسنإلا
 ناويحلا ىلإ مسقني هنأو مسجلا مهفي ذإ ةلاحم ال لبق نم مسجلاو ناويحلا رّوصتم

 ةمدقملا لومحم نوكي نأ زوجي نكلو «هريغو قطانلا ىلإ مسقني ناويحلا مث «هريغو

 اذه سكعلاب اذكو «يناثلا ىنعملاب ايتاذ ىربكلا لومو لوألا ىنعملاب ًايتاذ ىرغصلا

 .هتياكحو هميهفت اندرأ ام

 (تايفإإلا يف وهو يناثلا مسقلا هيليو لوألا مسقلا مت)
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 انرثآ نكلو «يعيبطلا ميدقتب ةيراح مهتداع نأ ملعا (تايهلإلا يناثلا نفلا)

 رخوي امنإو ءاهدصقمو مولعلا ةياغ هنألو «شكأ هيف فالخلاو مهأ هنأل اذه ميدقت

 للخ يف درون انتكلو «يعيبطلا ىلع فوقولا لبق هيلع فوقولا رسعو هضومغل
 ملعلا اذه دصاقم ةياكح يقوتسنو «دوصقملا مهف هيلع فقوتي ام يعيبطلا نم مالكلا

 :تالاقم ةسمح و نيتمدقم يف

 .(هماكحأو دوجولا ماسقأ يف ىلوألا ةلاقملا)

 .(ىلاعت هللا وهو هلك دوحولا ببس يف ةيناثلا ةلاقملا)

 .(هتافص يف ةثلاثلا ةلاقملا)

 .(هيلإ تادوجوملا ةبسنو هلاعفأ يف ةعبارلا ةلاقملا)

 .(مهيهذم ىلع هنم اهدوحو ةيفيك يف ةسماخلا ةلاقملا)

 نع هيف ثحبي اعوضوم ملع لكل نأ يف كشال (مولعلا ميسقت يف ىلوألا ةمدقملا)
 مسقني مولعلا يف اهيف ًاروظنم نوكي نأ نكع ىلا ةدوجوملا ءايشألاو ءعوضوملا كلذ لاوحأ
 تادابعلاو تاريبدتلاو تاسايسلا نم ةيناسنإلا لامعألاك انلاعفأب هدوحو ام ىلإ

 «ضرألاو ءامسلاك انلاعفأب ههوحو سيل ام ىلإو ءاهريغو تادهامجملاو تاضايرلاو
 رح الف ءاهريغو نيطايشلاو «نحللاو ةكئالملا تاوذو «نداعملاو «ناويحلاو «تاتابنلاو
 .نيمسق ىلإ يمكحلا ملعلا مسقني

 فشكني نأ هتدئافو ايلمع املع ىمسيو انلاعفأ لاوحأ هب فرعي ام (امهدحأ)

 .ةرخآلا يف انؤاجر هلحأل قدصيو ءايندلا يف انحلاصم مظتني اهب ىلا لامعألا دوحو هب
 دوحولا ةئيه انسوفن يف لصحتل تادوحوملا لاوحأ هيف فرعتن ام (يناثلاو)

 انسوفن يف كلذ لوصح نوكيو «ةآرملا يف ةيئرملا ةروصلا لصحت امك ,هبيترت ىلع هلك

 (اقح) ىتعم. يتأتو «ةلاح الو ذبال :مرح ال )١(
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 ةليضف لاحلا يف نوكتف «سفنلا ةصاخ وهو اهوبقل سفنلا دادعتسا نإف ءاتسوفنل لامك

 نوملعلا نم دحاو لكو ايرظن املع ىمسيو «يتأيس امك ةداعسلل ًاببس ةرحآلا ټر

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقني

 :ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنيف (يلمعلا امأ)

 ناسنإلا نإف «ةفاك سانلا عم ناسنإلل يلا ةكراشملا ريبدتب ملعلا (مهدحأ)

 ةحلصم لوصح ىلإ يدؤي هجو ىلع كلذ مظنني الو «قلخلا ةطلاخم ىلإ ًارطضم قلخ
 ؛ةيعرشلا مولعلا هلصأ ملع اذهو ءصوصخم هجو ىلع الإ ةرحآلا حالصو ايندلا

 .اهلهأ بيترتو ندملا ريبدت يف ةروكذملا ةيسايسلا مولعلا هلمكتو

 مداخلاو دلولاو ةحوزلا عم ةشيعملا هجو ملعي هبو لزنملا ريبدت ملع (يناثلاو)
 .هيلع لزنملا لمتشي امو

 اريخ نوكيل هيلع ناسنإلا نوكي نأ يغبني امو قالحألا ملع (ثلاثلاو)

 هريغل اطلاخم امإو هدحو امإ ةلامم ال ناسنإلا ناك الو «هتافصو هقالخأ يف ًالضاف

 ملعلا مسقنا دلبلا لهأ عم ةماع امإو «لزنملا لهأ عم ةصاح امإ ةطلاخملا تناكو

 .ةلاحم ال ماسقأ ةثالث ىلإ ةثالثلا لاوحألا هذه ريبدتب

 :(ةثالثف يرظنلا ملعلا امأو)

 .ىلوألا ةفسلفلاو يهإلا ىمسي (اهدحأ)

 .طس وألا ملعلاو يميلعتلاو يضايرلا ىمسي (يناثلاو)

 نأل ماسقأ ةثالث ىلإ مسقنا اغنإو ؛ىندألا ملعلاو يعيبطلا ملعلا ىمسي (ثلاثلاو)

 ةكرحتملا ةريغتملا ماسجألاب قلعتلاو ةداملا نع “ةيرب نوكت نأ امإ ولخت ال ةلوقعملا رومألا

 و دوجولاو ةفلاخملاو ةقفاوملاو لولعملاو ةلعلاو ةدحولاو لقعلا تاذو «ىلاعت هللا تاذك

 .لقعلا تاذك داوملل اهضعب توبث ليحتسي رومألا هذه نإف ءاهرئاظنو مدعلا

 .ةدعب يأ .ةئيرب :ةيرب )١(
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 كلذ اه ضرعي دق ناك نإو «داوملا يف نوكي نأ اه بجي الف اهضعب امأو

 لقعلا فصوي امك «ةدحاو ةلع هنوكب فصوي دق اضيأ مسجلا نإف ءةلعلاو ةدح ولاك

 .داوملا يف نوكت نأ اهترورض نم سيل نكلو
 ةدام ىلإ جاتحي ثيحب نوكي نأ امإ ولخي ال اذهو ءةداملاب ةقلعتم نوكت نأ امإو

 تابنلاو ناسنإلاك ةنيعم ةدام نع اشيرب مهولا يف لصحتي نأ نكمب ال ىتح «ةنيعم

 .ماسجألا عاونأ رئاسو ضرألاو ءامسلاو نداعملاو

 عبرملاو ثلثملاك «ةنيعم ةدام نع ايرب مهولا يف اهليصحت نكمب نأ امإو

 .هنيعم ةدام يف الإ اهدوحو مّوقنت ال تناك نإو رومألا هذه نإف ءرودملاو ليطتسملاو

 يف ضرعت دق ذإ ءةصاحخ ةدام بوجولا ليبس ىلع دوحولا يف اه نيعتي سيل نكلو
 يف الإ لصحي نأ نكمي ال هموهفم نإف ناسنإلاك ال ؛هريغو بارتلاو بشنخلاو ديدحلا

 عبرم عبرملا اناسنإ نكي مل بشح نم ضرف نإف ءامهريغو مظعو محلا نم ةنيعم ةدام

 ىلإ تافتلا ريغ نم مهولا يف اهليصحت نكمي رومألا هذهو بشح وأ نيط وأ محل نم
 يذلا ملعلاو يهلإلا وه ةيلكلاب ةداملا نع ءيرب وه اميف رظنلا ىلوتي يذلا ملعلاو «ةدام

 يذلاو «يضايرلا وه «دوجولا يف ال مهولا يف ةداملا نع ءيرب وه اميف رظنلا ىلوتي
 هذه ماسقنا ةلع وه اذهف -يعيبطلا وه ةنيعملا داوملا نع نغتسي ال اميف رظنلا ىلوتي

 .ةثالثلا مولعلا هذه يف ةفسلفلا رظنو «ماسقأ ةثالث ىلإ مولعلا
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 ةثالثلا مولعلا هذه تاعوضوم نايب يف ةيناثلا ةمدقملا

 هددصب نحن يذلا يفإلا ملعلا عوضوم هنم ج رخيل
 ةك رحلا يف تعقو اهنإ ثيح نم «ملاعلا ماسجأ هعوضومف (يعيبطلا ملعلا امأ)

 اهلكش ثيح نسم الو ءاهرادقمو اهتحاسم ثيح نم ال «ريغتلاو نوكسلاو

 لعف اهنوك ثيح نم الو «ضعب ىلإ اهئازجأ ضعب ةبسن ثيح نم الو ءاهترادتساو

 الإ هيف يعيبطلا رظني الو ءاهلك هوحولا هذه نم نكمي مسجلا يف رظنلا نإف .ىلاعت هللا

 .طقف هتلاحتساو هريغت ثيح نم

 ملعللو .ددعلاو رادقملا ليصفتلابو «ةيمكلا ةلمحلاب هعوضومف (يضايرلا امأو)

 يضايرللو .هريغو رحسلاو تاحنرانلاو تامسلطلاو بطلاك ةريثك عورف يعيبطلا

 ملاعلا ةئيه ئئعأ «'ةعياو باسحلاو ةسدنهلا ملع هلوصأو .ةريثك عورف ًاضيأ

 ربجلا ملعو ةكرحتملا ركألا ملعو لاقثألا رج ملعو رظانملا ملع هعورفو ىقيسوملاو

 .هريغو

 هيف بولطملاو .قلطملا دوجولا وهو ءرومألا معأ هعوضومف (يهإلا ملعلا امأ)

 ءائزحو ايلكو اضرعو ارهوج هوك طبت ةوجؤاةلإ يع نيكل درجولا نعارإ

 هلاثمأو انكممو ابحاوو ًافلاخمو ًاقفاومو «لعفلاو ةوقلابو ًالولعمو ةلعو ًاريثكو ادحاوو

 دوحولا قحلت اهنإف ةيعبرملاو ةيثلثملاك ال ءدوجو «هنإ ثيح نم دوجولا قحلت هذه نإف

 الو دد مضي نأ دعي ةت ا ةيدرفلاو ةيسورلا# هلو راد وسر ذأ دع

 اط امنع يضر نأ لب 5 دالا و املاك

 دحأ عوضوم راص نأ دعب الإ دوجولا قحلي ال فصو لك (ةلمجلابو)

 ملعلا اذه يف عقيو .ملعلا اذه نم سيل هيف رظنلاف «يعيبطلاو يضايرلا نيملعلا

 يف رظنلاو ءبيسمو ببس ىلإ مسقني دوحوملا نأل هلك دوحولا ببس يف رظنلا

 .كلفلا ملع :ةئيطا ملغ (1)
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 هجوو «هب تادوحوملا رئاس قلعت ييو هتافصو «دوجولا بحاو هنوكو ببسلا ةدحو
 .هنم اًهوصح

 ملع ىمسيو ؛يهإلا ملعلا ةصاخ ملعلا اذه نم ديحوتلا يف رظنلا ىمسيو
 هيف شيوشتلاف يعيبطلا امأو .يضايرلا شيوشتلا نع ةثالثلا مولعلا دعبأو .ًاضيأ ةيبوبرلا

 - تايضايرلا فالخب تابثلا نع ةديعب يهف «تاريغتلا ددصب تايعيبطلا نأل ,رثكأ

 .تامدقملا يه هذهف

 ةيتاذلا هضارعأو هماكحأو دوحولا ماسقأ يف ىلوألا ةلاقملاف (تالاقملا امأ)

 ظ :تاميسقتب كلذ رهظيو

 ماسقنالا هبشي اذهو ”ضرعلاو رهوجلا ىلإ مسقني دوجولا (ىلوألا ةمسقلا)

 روصتلا ليبس ىلع دوجولا كردي لقعلا نأ ميسقتلا ميهفت ليبسو .عاونألاو لوصفلاب

 :ذح الو مسر دوجولل سيل ذإ ''ادحلاو مسرلا نع نغتسم وهو «كش الب
 ءيش دوجولل سيلو «لصفلاو سنجلا نيب عمجلا نع ةرابع هنألف (دحلا امأ)

 .دوجولا دح هنم لصحيو هلصف هيلإ فاضني ىتح هنم ملعأ

 نم حضوأ ءيش الو «حضاولاب يفخلا فيرعت نع ةرابع وهف (مسرلا امأو)
 ملو ةييرعلاب دوجولا ركذ نإ معن .هب دوجولا فرعي ىتح هنم رهشأو فرعأو دوجولا
 .ظفللاب دارملا مهفيل ةيمجعلاب لدبي دقف يهفي

 دوحولا لوقت نأ فيرعتلاو مسرلا يف كتياغ ذإ «ناعنتممف مسرلاو دحل ا امأو

 ذإو «هب فرعي ام ءيشلا فيرعت هنأل دساف وهو «ميدقلاو ثداحلا ىلإ مسقني يذلا وه

 دعب دوجوم نع ةرابع ثداحلا نإف «ميدقلا اذك و -دوجولا ةفرعم دعب فرعي ثداحلا

 .مدعب قوبسم ريغ دوجوم نع ةرابع ميدقلاو ,مدع

 .(رهرجلا دض):هريغب ماق ام :ضرعلار «هسفتب ماق ام :رهوجلا )١(
 .ءيشلا ةيهام ىلع لادلا لوقلا :ٌدحلاو .هصئاصنخم ءيشلا فيرعت :مسرلا (؟)

 ع
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 دح بلطب ال ايلوأ الوصح هروصت لقعلا يف لصحي دوحولا نأ رهظ اذإف
 ىلإو «ضارعألاك هيف لحم ىلإ جاتحي دوجوم ىلإ لقعلا يف مسقني هنأ يفخج سيلف «مسرو
 موقتي لحما كلذ لحم يف لحي الام ىلإ مسقني لع ىلإ جاتحي يذلاو .كلذ ىلإ جاتحي الام

 لديي ال ضرعلا لولحو «ضرعلا ىلإ هماوق يف جاتحي سيلو «ضرعلا كلذ نود هسفنب

 يف لحمي ام ىلإو ءناسنإلاو بوثلل داوسلاك «هتيهام نع لاؤسلا باوح ريغي الو «هتقيقح
 ةروصك ةيهاملا باوجو «ةقيقحلا هلولح ببسب لدبتيف هب لحما ةقيقح موقتف لحما
 ؟وهام :لاقو ءبوث ىلإ راشأ نم نإف «بارتلا يف ةرافلا ةروصو «ةفطنلا يف ناسنإلا

 بوث هنإ باوجلا ناك هنع لأسف اع وأ دوسأ راص ولف بوث هنإ هباوجف

 تلاحتسا اذإ ةفطنلاو .هتقيقح لطبت منو د هحرفخي مل ةرارحلاو داوسلا نأل

 ام بار ی ةف لاعب نأ نكح اینا

 نوللاو ةرارحلاف «بارت هنإ لاقي نأ نكمي هنع لئسف ةراف راص اذإ بارتلاو
 ةروص عم ابارت ىقيب ال بارتلاو .هعم ابوث بوثلا يقبيو بوثلا ىلإ فاضي فصو
 ةروصو نوسللا نيعأ ءايوتسا دقو اناسنإ تراص اذإ ةفطن ىقبت ةفطنلا الو «ةرافلا

 الف «قرف نيلاحلا نيبو نيلحملا نيب نكلو لحم ىلإ جاتحي دحاو لك نأ يق ةيناسنإلا

 ام ضرعلا ظفل صيصخت ىلع اوحلطصا دقو «نيتفلتخم نيترابع ىلع حالطصإلا نم دب
 ىنعمف اعوضوم ضرعلا لحم هتيمست ىلعو «بوثلا نم ةرارحلاو نوللا ىرحب يرجي
 يذلا وه عوضوملا ىنعمو ,عوصضوم يف لحي يذلا وه حالطصالا اذه ىلع ضرعلا
 .هيف لاخلا ىنعملا نود هسفنب موقتي

 بشخلاف لویه هلحم ىمسيو :ةروص ىمسيف ةيناسنإلا ىر يرجي ام امأو

 الو نيرسلا ةروص عم ابشخ ىقيي هنإف ءدامرلا ةروصل ىلويهو ريرس روع رسوب
 ةرابع رهوجلا اوفصو ذإ ًارهوج ىمست ةروصلاو .دامرلا ةروص عم ابشح ىقي

 ةلباق ءةنيعم ةروص الو اه لكش ال ةدام :ءامدقلا دنعو «يسركلل بشخلاك - اهنم عنصي يذلا ءيشلا ةدام :ىلويملا )١(

 ,ةيداملا لاعلاءازجأ اهنم ىلاعت هللا عتص يلا يهو ءروصلا ىتش يف ريوصتلاو ليكشتلل
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 اضيأ ىلويهاو «قبس امك عوضوم يف تسيل ةروصلاو «عوضوم يف ال دوجوم لك نع

 :عاونأ ةعبرأ ىلإ رهوجلا مسقناف ءرهوج

 مسح لك و هسفنب مئاقلا وهو (قرافملا لقعلاو مسحلاو ةروصلاو ىلويهلا)
 .ةنالثلا رهاوجاف

 ىلويملا نمو ةيئاملا ةروص نم بكرم مسج الثم ءاملاف ؛هيف ةدوجوم لوألا

 مسجلا وهو امهعومجمو «رهوج ةروصلا درجو رهوج يلوا درجمف .ةروصلل ةلماخلا
 .تاحالطصالا هذه ريسفت عم لقعلا ف تاماسقنالا هذه حرش اذهف - رهوج

 تبثي هنإف مسجلا الإ يتأيس ام ىلع ناهربلاف ةثالثلا رهوجلا تابثإ امأف

 .ةدهاشملاب

 مهنأ اذه نم لصحو «ةلاح ال ليلدلاب بولطمف ىلويلاو ةروصلاو لقعلا امأ
 نيملكتملا اذه يف اوفلاخو ءاضيأ لاح وه ام ىلعو لح وه ام ىلع رهوجلا مسا اوعلطأ

 ال فيك نولوقيو نولدتسي مهو ؛لحما دوحول عبات ضرع نيملكتملا دنع ةروصلا نإف
 نوكي فيكو ؟هتيهامو هتقيقح موقتيو رهودلا تاذ موقت اهبو ارهوج ةروصلا نوكت
 لصأو موقتلا يف ةروصلل عبات ىلويهلاو هسفنب لحما موقت لحملل عبات ضرعلاو ءاضرع
 ارهوج نوكي ال فيك رهوجلا

 ناكو ءمسج ريغو مسح ىلإ رهوجا لقعلا مسق 5 ا (مسجلا ةقيقح يف لوقلا)
 ةيادبلا تبجو ءناهريلا نع اينغتسم سحللاب اكر دم رهاوجلا ةلمج نم مسجلا دوحجو

 تادادتما ةثالث هيف ضرفي نأ نكمب رهوج لك وه مسجل اف .هتقيقحو هّدح نايبب

 مل «ىلاعت يرابلا تاذ وأ لقعلا تاذ تظحال اذإ كنإف «ةمئاق اياوز ىلع ةعطاقتم

 .ةتبلا ادادتما وأ ادعب هيف ضرفت نأ كنكمب

 ادادتما ضرفت نأ كنكمأ «ماسجألا رئاسو ضرألاو ءامسلا ىلإ ترظن اذإف

 ءالوط ىمسي ةدحاو ةهج يف دادتمالاو .لاصفنالاو ماسقنالا لبقتو لاصتالا ىلع
 دجرياذهو ءاضرعو الوط ىمسي نیتهج يف دادتمالاو هدحو طخلل دحجوي اذهو
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 الو ةدحاو ةهحج نم الإ مسقني ال طخلاو نيتهح نم مسقني هنإف هدحو حطسلل

 هيف مهولاب ضرفي نأ نكمي ام لكف مسجلا الإ تاهج ةئالث نم مسقني ءيش دحوي
 امنإو مسجلا وهف ةمئاق اياوز ىلع ةعطاقتم تادادتما ثالث

 نأ نكمي مسح لكف «طرتشي م نإ كلذ نأل «ةمئاقلاب اياوزلا انصصح

 .اذه لثم ةمئاق اياوز ىلع ال ةعطاقتم ةريثك تادادتما هيف ضرفي

 .قمعلاو ضرعلاو لوطلا وهو «ثالثلا ىلع دزت م ةمئاق اياوزلا تضرف اذإف
 ىلإ ليم ال ثيحب ءرحخآ طسو ىلع ابصتنم اطخ مايقب لصحت ىلا يه ةمئاقلا ةيوازلاو
 نم ناتلصاحلا ناتيوازلا ىواستي ثيحبو «نيبناخلا دحأ

 ظ .اذه لثم ةمئاق ةدحاو لك تيم اتيواست اذإف «نييناحلا

NEE e a aSيذلا بناج  

 ىمستو ةداح ىمستف اهتلباقم نم قيضأ ليملا هيلإ
 ْ .ةجرفنم ةلباقملا ةعساولا

 نإف لهاست عون هيف اذهو «قيمعلا ضيرعلا ليوطلا هنإ مسجلا ّدح يف ليق دقو
 لوطلل هلوبق رابتعاب لب ؛لعفلاب قمعلاو ضرعلاو لوطلا نم هيف ام رابتعاب ًامسج سيل
 ربش لوطب اهتلكشف ةعمش تذحأ ول كنأ ليلدب «ةثالثلا داعبألاو قمعلاو ضرعلاو

 ول ذإ ءضرعلاو لولا نم هيف امل ال «مسح يهف دحاو عبصإ كممو نيعبصإ ضرعو
 ‹«نيعملا لوطلا كلذو نيعملا دادتمالا كلذ لاز رحآ لكش ىلع وأ ًاريدتسم هتلعج

 ريداقملا ن ا لدبتت م ةيمسجلا ةروصلاو ءامهنع الدب ناريخأ نادادتما ثدحو

 قرافت ال ةمزال نوكت دقو «ةيمسجلا تاذ نع ةحراخ ضارعأ مسجلا يف ةدوجوملا

 اذإف «يشبحلل داوسلاك ضرعلا اذكو امال نوكي دق يضرعلا نكلو «ءامسلا لكشت

 ال تادادتمالا ضرف لبقي ثيحب هنوك ةيمسجلا ةروصلا وه يذلا مسجلل يتاذلا

 لبقي نأ زوجي كلذلو ءضرع لعفلاب لصاحلا رادقملا لب ؛لعفلاب تادادتمالا دوحو

 ؛جراح نم ةدايز ريغ نم ىرخأ رغصيو ةرم ربكيف «ربكأ و رغصأ ارادقم دحاو مسج
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 لديو «هتاذل هل انيعتم ريداقملا ضعب سيلو هيف ضرع رادقملا نإ ثيح نم هسفن يف لب

 الو ؛ةيمسجلا روصلا يف ةيواستم ماسحألا نأ ةيمسملا ةقيقح ريغ رادقملا نوك ىلع
 .ةلاح ال ريداقملا يف ةفلتفغ يهو قرف امهنيب روصتي

 بيكر ت يف سانلا فلتحا دق (مسجلا بيكرت يف يذلا فالتخالا يف لوقلا)

 دقو .هيف بماذملا حيحص نايبب الإ مسجلا ةقيقح ىلع فوقولا لصحي الو مسجلا

 مهولاب ال ئزجتت ال ءارحأ نم بكزتم هنإ لوقي لئاقف :بهاذم ةثالث ىلع اوفلتحا

 كلت نم فلآتملا وه مسجلاو ءادرف ارهوج داحآلا كلت نم لك ىمسيو ؛لعفلاب الو
 .رهاوجلا

 حلاو ةقيقحلاب دحاو دوجوم وه لب ءالصأ بكرم ريغ هنإ :لوقي لئاقو
 .ددعت هتاذ ف سیلو

 .ةداملاو ةروصلا نم بك رم هنإ :لوقي لئاقو
 ةتسب هتلاحتسا نايبو .درفلا رهوجلا لاطبإف لوألا بهذملا نالطب ليلد امأ

 .رومأ

 نم ىقلي نيفرطلا نم دحاو لكف «نيرهوج نيب رهوج ضرف ول هنإ (لوألا)
 اذه هلغش ام ذإ «ماسقنالا لصح دقف هريغ ناك نإف «هريغ وأ رحآلا هاقلي ام طس وألا

 هيلع مزلي مث «لاحم هنأ يف كش الف هنيع ناك نإو «رخآلا هلغش ام ريغ ةسامملاب فرطلا

 «عيمج هل سيلو هعيمج يقل ذإ «هتيلكب طسولل الخادم نيفرطلا نم دحاو لك نوكي نأ

 ناكم نوكي نأ مزليف هلك رحآلا يقلو «هلک يقل دقف ائيش هنم ىقل دقو دحاو وه لب

 لكل ًايقالم راصو «نيفرطلا نيب ًالئاح طسولا راص الإو ءادحاو طسولا ناكمو لكلا

 الإ رحآلا يقالي ام نيعب هيقالي نأ هنكمي الو «رحآلا يقالي ام ريغب نيفرطلا نم دحاو

 ىلع ءزج فلأ مجح ديزي ال نأ بجيف «مزلي اذكهف عبارو ثلاث ءاج نإ مث لحادتلاب

 .اذه ةلاحتسا يف كشالو ءدحاو ءزحج
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 ةفسالفلا دصاقم

 طح ا ی د ی اح ا كرا نأ وهو (يناث ليلد)

 ال ايقتلي ىتح نيئرحلا ةك رح ريدقت لبقي لقعلاف ءطخلا قرط ىلع نيئزج انعضوو
 لك ناك كلذ ضرف اذإو «نيئزحلا نم ةيواستم ةك رحب امهئاقتلا ريدقت لبقيو «ةلاحم

 نأ مزليف الإو «مسسقنا دق طسولا نوكيف ءطسولا نم اءزج عطق دق نيئزحلا نم دحاو

 ًأدتبا اذإ لب «ةيواستم ةكرحب رحآلا ىلإ امهدحأ لاصيإ هللا رودقم ف سيل :لاقي

 رخآلا كرحتي ىتح هكيرحت نع ةردقلا تفقو «يناثلا ىلإ امهدحأ ىهتناو امهكيرحتب
 مو ؟رسايتملا وأ نمايتملا رهوجلا يف ةردقلا فوقو نوكي له يرعش تيلو .ثلاثلا ىلإ
 لوبق يف هلثم رمخآلا كلذو رحآلا نود هنيعب امهدحأ يف كلذ ةردقلا ىلع رذعتي

 ؟ةكرخلا

 امهدحأ ,ءازجأ ةتس نم امهنم دحاو لك نيطخ ضرفن انأ وه (ثلا ليلد)

 5 ٰط ET لاثملاذه ىلع (د ج) طح رحآلاو (با) طحن

 LE ا ل راع
 امهنأ يف كاش الف نیلا قت انوكيل (ج) ىلإ (د) نم
 1 1 1 0 لع نكميو «رخآلا امهدحأ زواجي مث «نايذاحتيو ًالوأ نالباقتي

 .نيئزحلا نم ةيواستم ةكرحب كلذ ضرفن نأ

 وب ال امهيذاحت نأل الاغ كلذ راص درفلا رهوجلا تبث نإو

 .هةحج وأ

 ىازجأ ةعبرأ عطق امهدحأ نوكيف (ح5) َيطقن ىلع نوكي نأ (امهدحأ)

 .نيئزج رحخآلاو
 «نيئزج عطق دق اضيأ امهدحأ نوكيف (طر) يطقن ىلع نوكي نأ (يناثلاو)

 .ةيواستم ةكرحلا نوكت الف ةعبرأ رخآلاو

 عطق دقو (ط) ةطقن ىلع رخآلاو (ح)ةطقن ىلع امهدحأ نوكي نأ (ثلاثلاو)

 عم يذاحتلا لاحتساف «نيتيذاحتم.اتسيل (ط)و (ح) اتطقن نكلو «نيئزج دحاو لك
Y٠ 



 يلارغلا مالسإإلا ةجحلا

 الامم راص امنإو ؛لاحم ريغ كلذ نأ ف كش الو «زواجتلا لاحتساف ةكرحلا يواست
 نيفصنب فيصنتلا لبقيف لوط لك نإف ءطسولا ىلع نايذاحتي لب ؛درفلا رهوجلا ضرفب
 .نايذاحتم امهو طسولا وه فصتنملا نوكيف «نييواستم

 ةرواجتم ةقصالتم تعضو ادرف ارهوُج رشع ةتس ضرفن انأ وهو (عبار ليلد)
 هد ها هاو :اذكه عالضأ ةعبرأ تاذ يهوءعبرم لكش .ىلع

 ي ىي ي ىي  «اهيف ةحرفال ةقصالتم اهضرفنلف «ةقرفتم اهانعضو دقو

 ها ه هه ه4 بكرم علض لك نأل «ةيواستم اهعالضأ نأ يف كش الف

 مه 4ه 8ه 8 ءءازجأ ةعبرأ نم بكرم اضيأ هرطقو ءءازجأ ةعبرأ نم

 عبرملا عطقي يذلا رطقلا نإف لاحم كلذو هعلض لثم هرطق نوكي نأ بجيف
 عييمج نم ةدهاشملاب مولعم كلذو «علضلا نم ربكأ نوكي ادبأ نييواستم نيثلثع
 .درفلا رهوجلا عم لاحم كلذو ,يسدنهلا ناهربلا هيلع لدو «تاعبرملا

 ةلاع ال لظ هل عقو سمشلا يف ابصتنم ابشخ انضرف اذإ (سماخ ليلد)
 «سمشلا ىلإ ةبشخلا سأرك يذلا لظلا دح نم ميقتسم طخ عاعشلا نم دتماو

 تكرحت نإف ًاميقتسم الإ عقيال عاعشلا نإف ءسمشلا كرحت امهم كرحتي نأ بحاوو
 ناك يذلا ءزملا ىلإ فرط «نافرط ميقتسم طخل ناك لظلا كرحتي ملو سمشلا
 انضرف نإف «لاحم كلذو ًايناث هيلإ لقتنا يذلا ءزحلا ىلإ فرطو ءآلوأ هيف سمشلا
 نإو ؛ءزسملا مسقنا دقف «ءزج نم ّلقأ لظلا كرحت نإف ًادحاو اءزج سمشلا كرحت

 كرحتيال ّلِظلاو «خسارف سمشلا عطقي ذإ «لاحم اذهف سمشلا كرحتام لثم كرحت

 .ةرعش رادقم

 اذإ هنأ ىف كش الف ؛تراد اذإ رجحلا وأ ديدحلا نم احرلا نإ (سداس ليلد)

 رئاود نم رغصأ طسولا رئاود نأل كلذ نم لقأ هطسو ءازجأ كرحت هفرط كرحت
 يزحللا مسقنيف هنم لقأ طسولا كرحتي نأ امإف اءزج فرطلا كرحت اذإو «فرطلا
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 ةفسالفلا دصاقم

 وهو «نكسيو ضعبلا كرحتي ىتح احرلا ءازجأ عيمج لصفني نأ مزليف «كرحتي ال وأ
 .ةتبلا لصفنت تسيل ديدحلا ءاّرجأ نإف سحلا نم لاح

 ابكر م سيل مسجلا نإ :لاق نم لوق وهو (يناثلا بهذملا نالطب ليلد امأف)

 هجو لك نم دحاولا ءيشلا نأ وهف «ّدحلاو ةقيقحلاب دحاو دوجوم وه لب ءًالصأ
 .ىرخألا ىلع بذكي ام امهادحإ ىلع قدصي «نيترابعب هنع ربعي نأ روصتيال

 الام امهدحأ ىلع قدصي نيرمأ مسج لك يف تبني لقعلا نأ نيبن نحنو
 مسجلا اذهو ةلاحم ال لاصتالا نع ةرابع ةيمسجلا ةروصلا نإف ءرحآلا ىلع قدصي

 هريغ وأ لاصتالا نيع نوكي نأ امإ ولخي ال لباقلاو ةلاحم ال لاصفنالل لباق لصتملا

 لاقي ال ذإ ءلوبقملا عم ىقبي يذلا وه لباقلا نأل «لاح وهف لاصتالا نيع ناك نإف

 .دوحولا لبق مودعملا

 لاصتالل لباقلا وه رحآ رمأ نم دب الف ءلاصفنالا لبقيال لاصتالاف

 نمي لوبقملا لاضتالاو .حالطضالاب لوي ىمسي لباقلا كلذو ءاعيخ لاصفتالاو

 دادتماالو ءلصتم يف الإ لاصتا روصتي الو «هيف لاصتا ال مسح روصتي الو «ةروص
 .دتمم يف الإ

 نأ نكمي الو ءناكملاب نانيابتي اسيلو «ةقيقحلاو دحلاب لاصتالا نيع لصتملاو

 لقعلا مكحي ذإ «نازيمتي لقعلا ةراشإب نكلو «سحلا ةراشإب رخآلا نع امهدحأ زيمتي
 هتلاحتساب مكح يذلا لاصفنالا لوبق وهو ءرخآلا ىلع هب مكحيال ام امهدحأ ىلع

 «لاصتالا ريغ وه ءيشلا كلذف «ءيش ىلع هتوبثب لقعلا مكح دقو لاصتالا ىلع

 تاسبثإ ناهرب اذهف «لاحب هسفن رياغيال ءيشلاو ءارياغت ةلاحم ال لقعلا كردأ دقف

 .مسح لك يف ةروصلاو ىلويهلا
 لاصتا اهيف ضرفي نأ نكمي الف «سفنلا تاذو لقعلا تاذو هلإلا تاذ امأو

 نسم ةرورضلاب ةبكرملا يه ماسحألا امنإو «بيكر ت اهيف نوكي نأ مزلي ملف «لاصفناو
 ؛ثلاشلا يأرلا وه قحلا نأ قبس ام عومجم نم لصحت اذإف «ةلاحمال ىلويهاو ةروصلا
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ناك ول ذإ «ةيهانتم ريغالو ةيهانتمال ءأزجتتال ءازجأ نم بكرم ريغ مسجلا نأ وهو
 ىلإ يهتتيال ذإ ءفرط ىلإ فرط نم ةفاسم مسجلا عطق لاحتسال ةيهانتم ريغ ءازحأ

 مث نوكيو «فصنلا فصن فصن كلذك و «فصنلا فصن ىلإ هتني ملام فصنلا

 نكلو لعفلاب ءزج هل سيل مسجلا نكلو ءاهعطق نكمي الف اه ةياهن ال فاصنأ

 ةمسق هيف لصحيو «عطق اذإ عطق هيف لصحيو «ئزج اذإ ءزج هل لصحي امنإو «ةوقلاب
 هيف ثدحي نأل دعتسم هنأ هب نعي مل نإ مسقنم مسجلا لئاقلا لوقو .مسق اذإ

 فيك لصتملا دحاولا مسجلا نإف «لصفنمو عطقنم هنإ هلوقك أطخ وهف «ماسقنالا
 ؟الصفنمو اعطقنم نوكي

 «ةفدارتم تارابع ؤزجتلاو عاطقنالاو ماسقنالاو «هل ادعتسم نوكي معن

 ةئالث رومأ دحأب لعفلاب ريصي امنإو «لعفلاب ال ةوقلاب دحاولا مسجلا يف هتباث اهلكو
 ضيبألا نوكي ذإ نولملا بشخلاك ضرعلا هيف فلتخي امإو . ءازجألا قيرفتب عطق امإ
 .دوسألا ريغ

 ام نوكيف ؛هريغ نود فرط ىلإ كمهوت فرصت نأ وهو مهولاب امإو

 عضوك هيلع مهولا عضو نوكيو «هنع مهولا تعطق ام ريغ كمهوت هيلإ تفرص
 ؛نيابملا ريغ كعبصأل سامملا ناك فرط ىلع عبصألا تعضو امهمو عبصألا

 ىلع رسعي اذه نمف «هب قلعتي مل امع زيمتي كمهو قلعتم اذكف «ماسقنا هب ثدحيف

 صيصختو فارطألا نييعت ىلإ قابس هنأل هل ءزج ال ادحاو مسجلا روصتي نأ مهولا
 نم الصاح اماسقنا امسقنم كلذ دنع مسجلا نوكيف «تاريدقتلاب ءازجألا ضعب

 .مهولا لعفب ثدح لب «ماسقنا هسفن دح يف هل نكي ملو «مهولا

 لوصح ةلوهسو «دادعتسالا اذه روهظلو مهولا لعفل ادعتسم ناك معن

 نأب قيدصتلا ىلإ نئمطي مهولا داكي الو ؛هنع لايخلا كاكفنا زجعو «هل دعتسملا

 ءاملا نأ ملعا لوقن لب «دحاو دحاولا ءاملاك ءازجألا هباشتملا دحاولا مسجلا
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 ةفس الفلا دصاقم

 لصح دق ماسقنالا نأل قدص اذهو ,زوكلا حطس ىلع ءاملا ريغ زوكلا لفسأ يذلا

 .ةسامملا ضرع فالتحاب

 نيميلا بناحج ىلع امف ءزوكلل نيسامم ريغ نيئزج ضرفي مهولا :لوقن مث
 ماسقنالا لصح دقو ءقدص اضيأ اذهو ءراسيلا بناج ىلع ام ريغ ةرورضلاب

 لكو «هطسو وأ زوكلا حطس نم برقلاو «راسيلاو نيميلل ةازاوملا ضرع فالتحاب

 لباق هنكلو «لعفلاب ءزج هل سيلو دحاو هنأب لقعلا مكح ءهجو لك نم هباشتم

 .هيف ءاطغلا فشك اذهف ءةئزجتلل
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 يلازغلا مااليسإإلا ةر

 (ةروصلاو ىلويهما ةمزالم يف لوقلا)
 ادبأ نوكي لب «ةتبلا ةروصلا نود اهسسفني لعفلاب دوجو اه سيل لويه

 نأ ىلع ليلدلاو ىلويلا نود اهسفنب موقت ال ةروصلا كلذك و -ةروصلا عم اهدوحو
 :نارمأ ةروصلا نع ةيلاخ دجوت ال ىلويهلا

 ديلاب ةهج يف اهيلإ اراشم نوكت نأ امإ ىلخي ال ناكل تدحو ول هنأ :(لوألا)

 ام اهنم ىقلي امف «ناتهج اذإ اهلف اهيلإ اراشم تناك نإف «نكت ل وأ ةيسح ةراشإ
 ةمسقنم نوكتف «ىرحألا ةهجلا نم اهيتأي ام اهنم ىقلي يذلا ريغ «ةهح نم اهيتأي
 نإو ؛ةمسقلا لوبق الإ اهتقيقحو ةيمسجلا ةروصلل ىنعم ال ذإ ,ةيمسح ةروص نوكتو
 يف نوكت نأ امإف ؛ةروصلااهب تلح اذإ هنإ ثيح نم « لطاب وهف اهيلإ اراشم نكت مل

 .ناكم نود ناكم يف نوكت وأ ءناكم يف ًالصأ نوكت ال وأ ناكم لك
 .لطاب اهيلإ يضفملاف ةلطاب ةثالثلا ماسقألاو

 .رهاظف ناكم يف ًالوأ ناكم لك يف اهنوك نالطب امأ

 ةيمسجلا ةروصلا نإ ثيح نمف «ناكم نود ناكع اهصاصتخا نالطب امأو

 اهيلإ ةبسنلاب نكامألا رئاس لب ءانيعم اناكم يعدتست ال ةيمسج اهنإ ثيح نم
 تناك ىلويملا :لاقي نأب كلذو «ةيمسجلا ىلع دئاز رمأب صاصتخالا نوكيف «ةدحاو
 راشم لوي نكت مل اذإف هب تصتخاو هيف ةروصلا اهتفداصف «هيلإ راشم ناكم يف
 لصأ يف مزلي اذهف : ليق نإف .ناكم نود ناكع صاصتخا اهيف لاحتسا اهيلإ

 رئاس بساني مسج هنإ ثيح نسم وهو «ناکم نود ناكم. صتخي مل هنإف مسجلا

 .دحاو هجو ىلع نكامألا

 ريغ نم لعفلاب ةمئاق لويه دوحجو روصتيال امك هنإ لوقن مرح ال :ليق

 ملام :ةيمسجلا ةروص الإ هل سيل قلطم مسج دوجو روصتي ال ءاهيف ةلاح ةروص

 قلطم ناويح روصتي ال امك «هعون ممتي ةيمسجلا ةروص ىلع دئاز رمأ هيلإ مضني
 ىتح سسنجلا ىلإ لصفلا فاضني نأو دبال لب ءامهريغ الو ًاناسنإ الو اسرف نوكيال
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 ةفسالفلا دصاقم

 ج ف قيل ع هولا نق سس اذان ءدوجولا لصحيو ؛عونلا متي

 نوكيف هذه نم بكرم وهامو ءءامو ضرأو ءاوهو رانو بكوكو ءامسك صاح

 تقحتسا ةيضرألا ةروصب ضرألاك ءاهتروصب ضعب نود نكامألا ضعب اهقاقحتسا

 :ليق نإف عاونألا رئاس اذكو ,طيحملا ةرواج تقحتسا ةيرانلا ةروصب رانلاو ءزكرملا

 يف ءاملا نم ءزح ىلإ راشي نأ وهو ءدحاو عون ناكم ءازحأ دحأ يف مازلإلا ىقبيف

 ناك ول لب ,ناكملا نم ءرجلا اذه قحتسي سيل ءام هنإ ثيح نم اذه :لاقيو رحبلا

 ؟هب هصصخ يذلا امف ءانكمم ناك دعبأ وأ برقأ رحبلا طس و ىلإ

 يق اهيف تسلح ىلا ىلويطا تفداص ءاملا كلذ يف يلا ةيئاملا ةروص نإ :لاقيف

 مث ءادوجوم ءاوملا كلذ ناك دقو يام بلقني يذلا وه ًالثم ءاوه ا نأل ءناكملا كلذ

 ريغ نم مث ىلويها نكت ملو مث ءام يقبف ءام هلاحأ يذلا وه دربلاك ببسلا ةاقالم

 .بابسألا دحأ اذهف ةيئاملا ةروص تسبلو « اهتعلخف ةيئاوحلا ةروص عم لب ؛ةروص

 الف ةيئاملا ضح امأف «هريغ وأ كرحم ببسب هيلإ لقتني نأ بابسألا نمو

 اذإف تارو ان ننعم وع ها د نبأ لیوا ويح عازخ ا نيف ا و یک

 .ةروصلا نود اهسفنب موقتت ال ىلويهلا نأ ناب

 مسقنت نأ امإ ولخت الف ةروصلا نع ةدرج تضرف اذإ ىلويملا نأ يناثلا ليلدلا

 الف مسقنتال تناك نإو ؛ةيمسجلاةروصلا اهيف اذإف مسقنت تناك نإف «مسقنت ال وأ

 ناك نإف ءابيرغ ًاضرع وأ ايتاذ اه اعبط ةمسقلا لوبق نع '''اهتوبن نوكت نأ امإ ولخت
 لنقعلا و اهسح ضرعلا سلق نأ لحس انيك ماسالا ليف نأ لافتا 2

 ةروصلا نع ةيلاخ تسيلو ةروص اهيف ًاذإف ءاهيف ًابيرغ اضراع كلذ ناك نإو ءامسج
 .ةيمسجلا ةروصلل ةداضم ةروصلا كلت نكلو

 .ةوفحجا :ةربنلا )7)1
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 يلازغلا مالسإلا ةجح

 ليق نإف ءداضتلا ركذ دنع يتأيس امك اهّدض ال ةيمسجلا ةروصلا نأ عم اذه

 ضرع يه لوقي نكلو «ىلويملا مزالت ةيمسجلا ةروصلا نأ ملسي نم ىلع نوركنت مبف
 ؟اهل مزال اهيف

 «لقعلا يف ضرعلا نود هسفنب موقتم عوضوملا نأل لاحم اذه :هل لاقي

 كلذ تاذ ربتعي نأ ىلإ قيرط لقعللف ,.دوجولا يف قرافيال دق ناك نإو

 عحريو ؟ال مأ مسقنم وه لهو ءال مأ هيلإ راشم وه له :لوقيو ؛عوضوملا
 مل اذإ اهسفن يف ىلويطا نأ وهو «لاكشإ ةدايز عم امهنيعب ناروك ذملا ناليلدلا

 مئاق ضرعلاو ضرع يه ىلا ةروصلا ىلإ ةراشإلا تراصو ءاهيلإ اراشم نكت

 انيابم نوكي نأ يغبنيف «هيلإ اراشم عوضوملا نكي مل نإف ,عوضوملا تاذ يف
 يف امئاق لب «هب امئاق ضرعلا نوكي الو هل الحم نوكي الو «هيلإ راشملا ضرعلل
 نود دجوت ال ىلويملا نأ حالف «لاحم هلك كلذو هيلإ اراشم ريصي ذإ «هتاذ
 فاضني نأ نود نادحوت ال اضيأ ىلويهلاو ةيمسحجلا ةروصلا نأو «ةروصلا

 بلط هعبطو يلخ اذإ مسج لك نأل < مسجلا كلذ عونل ممتملا لصفلا امهيلإ

 نأ امإف مسج لکو «دئازل لب ًامسج هنوكل هل كلذ سیلو هيف رقتسي ًاعضوم

 لب «ةيمسجلا ضحمي سيل كلذ لكو «هعنتم وأ هرسع وأ لاصفنالا عيرس نوكي
 نأ كلذ نم لصحت دقو «دوحولا متي ر ىتح ًاضيأ دئازلا نم دبال اذإف هيلع دئازب

 عمدللا قيرطب امهبيك رت سيل «ىلويهو ةروص «نيئزح نم بك رم رهوج مسجلا

 تعقوامك يلقع بيكرت وه لب «قيفلتلا نود نادوجوم امه نيقرتفم نيب
 .هيلإ ةراشإلا

 في
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 (ضارعألا يف لوقلا)
 :نيمسق ىلإ الوأ ةمسقنم يهو رهوجلا ةمسق دعب ضارعألا ةمسق نم دبال
 .هنم جراح رمأ روصت ىلإ هتاذ روصت يف جاتحي الام (امهدحأ)

 .ةيفيكلاو ةيمكلا :ناعونف لوألا امإف .جاتحي ام (يناثلاو)

 ةدايزلاو ريدقتلا ببسب رهوجلا قحلي يذلا ضرعلا يهف (ةيمكلا امأ) »

 هروصت يق جاتحيال اذه نإف «نامزلاو قمعلاو ضرعلاو لوطلا لثم «ةاواسملا ناصقنلاو

 .رهاوجلا ةمسق هببسب عقيو «هنم جراح رمأ ىلإ تافتلالا ىلإ

 «جراخ رمأ روصت ىلإ اهروصت جوجيال يلا يهو ؛ةيفيكلا يناثلا عونلاو ٠

 «ناولألا ساوحلاب تاكردملا تاسوسحملا نم اسفانمو ءرهوجلل ةمسق اهببسب عقيالو
 ةرارحلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو «ةبالصلاو نيللاو ةسمالملاو ةنوشخلاو حئاورلاو موعطلاو
 ةعراصملا ةوقك «هضيقن وأ لامكل دادعتسا وهام تاسوسحملا ريغ نمو . ةدوربلاو

 .ةفعلاو ملعلاك لامك وهام اهنمو «ةيضارمملاو فعضلاو ةيحاحصملا

 نيأو ةفاضإلا) ةعبس وهف جراح رمأ ىلإ تافتلالا ىلإ جوحملا رحآلا مسقلا امأو
 .(لعفني نأو لعفي نأو ةدحلاو عضولاو ىتمو

 ,هتلباقم يف هريغ نوك ببسب ضرعت رهوجلل ةلاح يهف (ةفاضإلا امأ)
 ذإ «لامشلاو نيميلا ىلع هنوكو «ةازاوملاو ةرواحنلاو ةقادصلاو ةّوحالاو ةّونبلاو ةوبألاك
 .هتلباقم ىف نبالا دجو ثيح نم الإ بألل تسيل ةوبألا

 .تحتو قوف هنوك لثم ناكم يف ءيشلا نوك وهف (نيالا امأو)
 .مويلاو لوأ ماعو سمألاب هنوكك نامزلا يف ءيشلا نوك وهف (ىتم امأو)
 اساس اا اهضعب مسجلا ءازجأ ةبسن رهف (عضولا امأو)

 .دوعقلاو مايقلا فلتخي نيذخفلا نم نيقاسلا عضو فالتحاب ذإ ءادعاقو اعجطضمو
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 لقتني ام هب طيخي ثسيحب ءيشلا نوك رهف اضيأ كلملا ىمستو (ةدجلا امأو)

 ؛ًامّجلمو ًاجرسم سرفلا نوكو ءًالعنتمو اصّمقتمو ًاممعتمو'”اسلطتم هنوكك «هلاقتناب
 هسأر ىلع صيمقلا عضو نم نإف «هنم نكي مل هلاقتناب ًالقتنم ناكو اطيحم نكي مل ناف
 تيبلا نإف «كللملا مزلي مل هلاقتناب القنتم نكي مو اطيحم ناك نإو ءاصمقتم نكي م

 .طاحما لاقتناب نالقتني ال امهنكلو « ءاملاب ءانالاو صخشلاب طيح
 ,لعفلاب ريغلا يف ًارثؤم هنوك ةلاح يف ًالعاف ءيشلا نوك وهف (لعفي نأ امأو)

 .ةنخسم اهنوكو لعفلاب قارحإلا لوصح تقو يف ةقرحم رانلا نوكك
 هدربتو ءاملا نخستك هريغب ءيشلا رثأت رارمتسا وهو هلباقي امف (لاعفنالا امأو)

 داوسلاو ةنوخسلا نإسف «داوسلا ريغ دوستلاو «ةنوخسلا ريغ نخستلاو .هضيبتو هدوستو

 : رث أعلا لاعفنالاب يعن امنإو «ريغلا ىلإ تافتلالا ىلإ اهروصت يف جاتحت ال يلا ةيفيكلا نم
 ارقتسم ناك نإف «صقتنت وأ ةنوخسلا ديازتت ثيح «لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو ريغتلاو

 .قرفلا اذه مهفيلف العفنم نكي ملف «ةنوخسلاب افيكتم ناك

 .رضحأ ءاسك وهو «ناسليطلا اسبال يأ :اسلطتم )١(
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 ضارعألا هذه داحآ ماسقأ يف لوقلا

 (ضارعأ اهنأ ىلع ليلدلا ةماقإو)

 حطسلاو طخلا ماسقأ ةعبرأ ةلصتملاو .ةلصفنمو ةلصتم ناعون يهف :(ةيمكلا امأ)

 .نامزلاو مسدلاو

 _ ةهح يف الإ رادقملاو دادتمالا هيف دحويال يذلا وهو لوطلا وهف :(طخلا امأ)

 .اطخ ىمسي لعفلاب راص اذإف ةوقلاب مسجلا يف نوكيو ةدحاو

 ةوقلاب مسجلا يف وهو «ضرعلاو لوطلا وهو نيتهج نم دادتما وهام (يناثلاو)
 وهو مسجلا نم رهاظلا هجولا حطسلاب عنو ءاحطس ىمسيف عطقب لعفلاب لصحي اغإو

 ساسمملا هيقالي يذلا هجولاف مسجلا وهو تادادتما ةثالث هل نوكي نأ (تلاثلاو)

 ناكو نكي مل هنأل ضرع وهو «حطسلا وه هاوس مسجلا نطاب نم ءيش ربتعي مل اذإ

 حطسلا نأ امكو ضرعلا ىنعم اذهو مسجلا يف رهظ مسجلا عطق املف ءادوجوم مسجلا

 نع ةرابع ةطقنلاو هعطقنمو حطسلا فرط نع ةرابع طخلاف مسجلا عطقنم نع ةرابع

 ىلوأ طخلاو ةطقنلا نأ ىفخي الف اضرع حطسلا ناك امهمو «هعطقنمو طخلا فرط

 اذإف اطحخ تراص دحاو دادتماو ردق اه ناك ول ذإ ءاهل رادقم ال ةطقنلا معن «ةيضرعلاب

 ءامسحج تراص تاهج ثالث يف ردق اف ناك نإو ءاحطس تراص ناردق اه ناك

 لصح تكرحت اذإ ةطقنلاف .ةكرحلا مهوتب مسجلاو حطسلاو طخلا روصتي نأ نكمبو

 .حطسلا لصح هدادتما ةهج يق ال كرحت اذإ طخلاو .طنلا

 قيقحت هنأ نظي اعر اذهو .مسنلا لصح هدادتما ةهج يف ال حطسلا كرحت اذإو

 كرحتتال ةطقنلا ذإ ءيمهوت رمأ وه لب «لاحم وهو ةطقنلا ةكرح نم لصحي طخلا نأو

 لوصحلا يف ًاقباس مسجلا نوكيف ؛مسح نكي مل ام ناكم نوكي الو «ناکم نكي ملام
 يف ةكرحلا ضرف ىلع ةطقنلاو «ةطقنلا ىلع طخلاو طخلا ىلع حطسلاو «حطسلا ىلع
 .ةطقنلا
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 .تايعيبطلا يف يتأيسو ةكرحلا رادقم نع ةرابع وهف (نامزلا امأو)

 نم لصحي ددعلا نأل ضرع ًاضيأ وهو ءددعلا اهب نيعنف ةلصفنملا (ةيمكلا امأو)
 «ةيضرعلاب ىلوأ هنم لصاحلا ددعلا ناك ءاضرع ةدحولاو دحاولا ناك نإف ءداحآلا رركت
 ةلصفنملا ءازحأ نيب دحوي ال هنأ وهو ؛ءيشب ةلصتملا ةيمكلا ةلصفنملا ةيمكلا قرافي امنإو

 امهنيب الو ءلاصتا ثلافلاو يناثلا نيب سيل ذإ «رحآلاب نيفرطلا دحأ لصي كرتشم ءزح

 يف ةموهوملا ةكرتشملا ةطقنلا لصت امك ءرحآلاب امهدحأ لصي نيفرطلا نيب كرتشم ءزج

 حطسلا لصي امك و «حطسلا يفرط نيب طخلا لصي امك و طخلا يفرط نيب طخلا طسو

 نأ ةيآو .لبقتسملاو يضاملا نامزلا يفرط نيب نآلا لصي امكو « مسجلا يفرط نيب موهوملا

 ىنعمو ؛ءيش ةيئاملا ىنعمو «سرف وأ ناسنإ وأ ءام يف امإ نوكت نأ ضرع ةدحولا
 هيلع أرطيف دحاو عمجلابو نينثا ةمسقلاب دحاولا ءاملا ريصي كلذلو .ءيش ةدحولا

 اذه نإف «نينثا ريصيال دحاولا ناسنإلا معن ضراع اذهو عوضوم وهف ؛ةينينثالاو ةدحولا

 كلذ عوضوم يف دوجوم ىنعم ةدحولا اذإف ءاضرع هنوك ياني ال كلذو «هل مزال ضرع

 .ضرعلاب دارملا وهو «ةدحولا ضرف نود هتقيقحب هتاذ يف موقتم ع وضوملا
 هنأل ضرع داوسلا :لوقنف ءلاكشألاو ناولالأ نيلاثم اهنم درونف (ةيفيكلا امأو)

 هيلإ راشم ريغ وأ امسقنمو هيلإ اراشم نوكي نأ امإ ولخي الف «عوضوم يف ال ضرف ول
 سيلو «رصبلاب كردي ملو « ةلباقملا لبقي مل ةمسقلاو ةراشإلا لبقي مل نإف ءمسقنم الو

 نإو ؛ماسقنالا لبقيو رصبلا هكرديو «ةصوصخم ةهح يف يئارلا نم عقت ةئيه نع ةرابع
 ضايبلا هيف كرتشي امسقنم هنوك ذإ امسقنم هنوك ريغ اداوس هنوكف امسقنم ناك

 نأ امإ وهف مسقنملا الإ مسجلاب نيعنال نحنو «ةيضايبلاو ةيداوسلا يق نافلتخيو داوسلاو

 ماسقنالا ةسقيقح ذإ «لاح وهو مسقنملا نيع وه لاقي امإو ءضرعلا وهو مسقنم يف لاقي

 .هاوس ةيمسجلاب يعن ال ذإ«ةيمسجلا وه

 هلحم نع داوسلا زيمتي ال معن «هنيع ال ماسقنالا ةقيقح ريغ داوسلا ةقيقحو

 .ضرع وه اذإف هانركذ امك لقعلا ةراشإب زيمتي نكلو «ةيسحلا ةراشإلاب
 ١م
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 يهو ؛لاكشألا اهيلع فلتخت ةعمشلا نأل ضارعأ اضيأ يهف (لاكشألا امأو)

 دقو .ضارعأ يهو ةيفيكلا نم كلذ لك ثيلثتلاو عيبرتلاو ريودتلا اذإف « دوحولا ةرمتبسم

 اهنم طوطخلا عيمج ةطقن هطسو يف نيعم لكش روصتي ال لاقيو «ةرئادلا دوجو يف عزاني

 بكرم امإ وهو «سحلاب هدوجو كردم مسجلا نأ اهتابثإ ىلع لديو ؛ةيواستم طيخحما ىلإ

 سيل يذلا وه درفملاو «درفملا تابثا نم دبالو درفم نم الإ نوكي ال بكرملاو درفم امإو
 رادقم هنم ىلخ اذإ اذهف ءاوهلاو ءاملا عبطك هباشتم دحاو عبط لب «ةفلتخم عيابط هيف

 ذإ ءلكش هل نوسكي ال نأ لطابو ,نوكي ال وأ لكش هتاذ نم هل نوكي نأ امإف «هسفنو

 وأ ةرك امإ وهف لكش هل ثدح اذإو «هنم ايهانتم اردق انضرف دقو .هانتم ريغ كلذ نوكي

 بحوي ال «هباشتم لح يف هباشتملا عبطلا نال ةرك ريغ نوكي نأ لاحو ءامهريغ وأ عبرم

 الإ لاكشألا يف هباشتم الو «ةيواز هضعب ينو ًاطخ هضعب يف يضتقي ىنح ءافلتخم الکش

 عطقملا ناك ًاميقتسم اعطق ةركلا تعطق امهمو ايورك هلكش نوكي نأ بحاوف ةركلا

 ةيمكلا نأ تبث دقف .لاكشألا لصأ يهو ةرئادلا ناكمإ تبث دقف «ةرورضلاب ةرئاد

 .ناضرع ةيفيكلاو

 ؛ءيش ىلإ ءيش ةفاضإ نع ولخت ال اهنأل اهتيضرع ىفخت الف ةيقابلا ةعبسلا امأو

 ءيش نم دبالف «ريثأتلاب ءيش ىلإ ءيش ةبسن لعفلاف «هتفاضإ نكمي ىتح ءيش نم دب الو
 الوأ ءيش نم دب الف «ريثأتلاب هريغ ىلإ ءيش ةبسن لاعفنالاو (رثؤي ىتح الّوأ دوجوم

 ٍ .لعفني ىتح

 نامز ىلإ امإ بسن اهنأل ءاضيأ عوضوملا ىلإ ةجاتحم يهف يقاوبلا ةعبرألا امأو
 وأ «ناكم يف وأ نامز يف امإ نوكي ىتح ءيش نم دبالو ءزج وأ طيح ىلإ وأ «ناکم وأ

 ءايشأ ةرشع ىلع قلطني دوجولا اذإف .ضارعأ ةعستلا هذه اذإف «ةئيه وأ عضو ىلع

 معأ سنج ال ذإ ّدحلاب اهفيرعت نكمي الو «ضارعأ ةعستو رهوج دحاو ةيلاعلا سانحألا
 «دحلا لبقت ال اهنأ يف دوحولل ةيواسم يهف «لصفلاو سنجلا هيف عمتجي ام دحلاو .اهنم
 امأف .هب فرعي ىتح دوحولا نم رهشأ ءىش ال ذإ ؛دوجولا نود مسرلا لبقت اهنكلو
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 تالوقملا :ةرشعلا هذه ىمستو ءاهنم رهشأ وه اع مسرت نأ نكميف ةضماغف رومألا هذه

 كارتشاللاب ال :انلق ؟ؤطاوتلاب وأ كارتشالاب ةرشعلا هذه دوحولا مساف ليق نإف «ةرشعلا

 دوجولا يف رهوجلا كراشيال ضرعلا نأو «كارتشالاب هنأ نوناظ نظ دقو .ؤطاوتلاب الو

 امنإو ؛ةيمكلا سفنالإ ةيمكلا دوجول الو ءرهوجلا سفن الإ رهوجلا دوجول ىنعم ال لب
 .اهتايمسمل نيعلا ظفلك «ىنعملا يف ةتبلا كراشتت ال تافلتخم لوانتي دحاو مسا دوحولا

 :نيهجو نم دساف اذهو

 دوحو ناك ولو «موهفم ديفم مالك دوجوم رهوجلا انلوق نأ (امهدحأ)
 اسيل لاعفنالاو لعفلا انلق اذإو .رهوج رهوجلا انلوقك ناكل رهوجلا نيع رهوجلا

 لعفب اسيل لاعفنالاو لعفلا انلوقو «لاوحألا ضعب يف قدصي امير «نيدوحوع
 لعفلا انلوق ناك «لعف انلوقك وه دوجوم انلوق ناك ولف طق قدصيال لاعفناو

 .لعفب سيل لعفلا انلوقك دوج وم سيل

 لاقي ذإ ؛نينثا ىلع ءيش لك يف ديزت ال ةمسقلا نأب ضاق لقعلا نأ (يناثلا)
 «ةرشعلا هذه ىوس ىنعم دوجولل نكي مل نإف امودعم وأ ادوجوم نوكي نأ امإ ءيشلا
 لاقي نأ يغبني لب اموهفم مالكلا اذه نوكي ال لب «نينثا ف ةروصحم ةمسقلا نوكت الف

 «نيسثا ال ةرشع ةمسقلا نوكتف «ةرشعلا ةيقب ىلإ ةيمك امإو ةيفيك امإو رهوح امإ ءيشلا
 «ةيهاملا ريغ دوجولا نع ةرابع يه ىلا ةينإلا نأ نم لبق نم هانركذ اع. رهظي اذهو

 زيحلا يق داوسلا لعج يذلا امو ؟ةدوحوم ةرارحلا لعج يذلا ام لاقي نأ زوجي كلذلو

 فرعيو ؟اداوس هلعج يذلا امو ؟انول داوسلا لعج يذلا ام لاقي نأ زوجي الو ؟ادوجوم
 .ىلويملاو ةروصلا رياغت فرعي امك «سحلا ةراشإب ال لّمعلا ةراشإب ةيهاملاو ةينإلا رياغت

 مسا قلطأ امنإ :ليق ةرشعلا ىلع دوجولا مسا ينعأ اتطاوتم نكيلف اذه حص نإ ليق نإف

 ءرخخأت الو مدقت ريغ نمو توافت ريغ نم ءادحاو ًالوانت هتايمسم لوانتي ام ىلع ئطاوتملا

 رحآلا نم ىلوأ امهدحأ سيل ذإ ءورمعو ديزل ةيناسنإلاو ءسرفلاو ناسنإلل ةيناويحلاك
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 ةفسالفلا دصاقم

 ةيفيكلاو ةيمكللو الوأ رهوجلل تبثي دوجولاو .رخآلا نم مدقأ امهدحأ يف وه الو «هيف

 .رخأتلاو مدقتلا هيلإ قّرطت دقف ءامهتطساوب ضارعألا ةيقبلو «هتطساوب

 دوحوك سيل « 9ةّراق ةغيه وهو «داوسلا دوجو نإ وهف توافتلا امأو

 ىلويهلاو نامزلاو ةكرحلا دوجو لب ءاه رارق الو تابث ال ذإ «نامزلاو ريغتلاو ةك رحلا
 تفلتحاو و و ا و ا .اهريغ دوج و نم فعضأ

 امسا مسالا نم سنجلا اذه يم كلذلف كرشملاو ئطاوتملا نيب ناكف «هحو نم
 تاّيهاملاف .اهلك ءايشألل يضرع دوجولا نأ تبث دق اذإف ا س ا ءاككشم

 ءيشلا تاذ نم سيل ام لك و ءاهتاذ نم اه دوجولا سيل ذإ «ةلعب دوحولا اطل ضرعي

 سيلف «يتأيس امك ةدئاز ةيهام الب ادوجو ىلوألا ةلعلا تناك كلذكو «ةلعب هل وهف

 وه ةعستلا ىلإ ةفاضإلاب اضيأ ضرعلاو .تايهاملا نم ءيشل اسنج اذإ دوحولا

 ءاهلح ىلإ ةبسنلاب اه يه ءاهتيضرعو اهتاذ يف ةيهام اهنم ةدحاو لكل نأل كلذك

 روصتن نأ نكمي كلذلو ءاهتيهام ءازإب ال اهلحم ىلإ اهتفاضإ ءازإب اه ةيضرعلا مساف

 دوجو يف كشنو عونلا روصتن نأ نكمي الو ؟ال مأ ضارعأ اهنأ ف ككشتنو اهضعب

 يل كشيو سرفلا وأ انول هنوك يف كشيو داوسلا ناسنإلا روصتي ال ذإ ءهل سنجلا
Eسيلف «دوجولا ظفلك مومع هل ناك نإو دحاولا ظفل اذكو ا  

 ءيشل ا ر ا فلا ا ا اردا .تايهاملا نم ءيشل ايتاذ

 ىلإ رهوجلاو ءضرعو رهوج ىلإ دوجوملا انمسق دق اذإف «ةتبلا ةرشعلا تايهاملا نم

 اهنأ ىلع انللدو ؛ةعستلا داحآ ضعب انمسقو «ماسقأ ةعست ىلإ ضرعلاو «ماسقأ ةعبرأ

 .دوجوملل رخأ تاميسقت ىلإ عجرنلف ضارعأ
 اهانركذ دقف امهتقيقح امأ «يئزحو يلك ىلإ مسقني دوجوملا (ةيناث ةمسق)

 :ةعبرأ يهو امهقحأ ولو امهماكحأ نآلا ركذنو «قطنملا لوأ يف

 .ةرقتسم :ةراق )١(
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 مم املو «نايعألا يف ال ناهذألا يق هدوجو ايلك ىمسملا ىنعملا نأ (لوألا)

 يف دحاو وهف داوس لك نأو «ةيناسنإلا يف دحاو وهف ناسنإ لك نإ :انلوق موق
 دحاو ىنعم يلكلا ناسنإلاو «دوجوم دحاو ىنعم يلكلا داوسلا نأ اونظ «ةيداوسلا

 بالاك ةددعتم صاخشأ يف دوحوم «ددعلاب دحاو ىنعم ّيلكلا سفنلاو .دوجوم

 ول ذإ ‹«ضح أطمح وهو «عاقبلا نم ددعل ةدحاولا سمشلاو «نيئبلا نم ددعل دحباولا

 املاع ديز ناكو ءورمعل اهنيعب يهو ءديزل اهنيعب يه ددعلاب ةدحاو سفن تناك

 ةلاح يف ءدحاو رمأب ةلهاجو ةملاع ةدحاولا سفنلا نوكت نأ مزل ءالهاج ورمعو

 كلذ ناكل «صاخشأ يف ادحاو ادوجوم يلكلا ناويحلا ناك ولو ؛لاحم وهو ةدحاو

 هدوجو يسلكلا ن نكلو «لاحم وهو عبرأبو نيلجرب ايشامو !رئاطو ايشام هنيعب دحاولا

 ةدهاشم, هتقيقحو «ناسنإلا ةروص ةلاح ال لبقي نهذلا نأ هانعمو «ناهذألا يف

 ىقبي لب ءرثأ هيف ددجتي مل هريغ اناسنإ كلذ دعب ىأر ولف «هيلإ قبسي دحاو صخش
 نم ًالوأ نهذلا ق لصاحلا شقنلا نوكيو اعبارو ائلاث ىأر اذإ اذكو - ناك ام ىلع

 ال ناسنإلا صاخشأ نإف «ةدحاو ىلاعت هللا ملاع يف ناسنإ لك ىلإ هتبسن «ديز

 ؛ىرخأ ةيهام هيف لصح اعبّس كلذ دعب ىأر ولف .ةتبلا ةيناسنإلا دح يف فلتخت

 ىنعمو «نهذلا يف ةيصخش ةروص وه ديز صخش نم لصاحلاف لوألا فلاخي شقنو

 ةدحاو ناك امو نوكيس امو «سانلا نم نئاك صخش لك ىلإ هتبسن نأ ايلك هنوك

 هيلع ديزي ال هدعب رحآلا نأو «شقنلا اذه هنم لصح نهذلا ىلإ قبس دحاو يأ نأو

 هنم تلصحف «ةعش ىلع دحاو عضوف «دحاولا شقنلا ىلع متاوخ تضرف اذإ هلاثمو

 ملو «لوألا شقنلا ريغتي مل هنيعب عضوملا كلذ ىلع ةثلاثلاو ةيناثلا تعضو ولف «ةروص

 (متاوخلا لك شقن وه يأ يلك شقن وه ةعمشلا ف يذلا شقنلا :لاقيف لحما رثأتي
 اذهف «ءضعب نع هيلإ ةبسنلاب اهضعب زيمتي الف «ةدحاو ةقباطم لكلا قباطي هنأ ىنعم

 يلو ديدحلا متاخ يفو ,بهذلا متاح يف وه هنيعب دحاو شقن ضرفي نأ امأو «لوقعم
 متاح لك شقنف ددعلاب امأو «عونلاب دحاو وه :لاقي نأ الإ لاحم اذهف «ةضفلا متاح
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 ةفسالفلا دصاقم

 ىف اهعيمج نم لصاحلا شقنلاو .دحاو ريثأت ةعمشلا يف اهتاريثأت معن .رخآلا شقن ريغ

 اهتيلك ىنعمو «نهذلا يف ءايشألا دودح عابطنا مهفي نأ يغبني اذكهف ءدحاو عمشلا

 دوجولا يف سيلف ءنايعألا يف ال ناهذألا يف دوجوم يلك هنإ ثيح نم يلكلا اذإف

 .ًاعيمج ناهذألاو نايعألا يف ةدوجومف ةيناسنإلا ةقيقح امأو «يلك ناسنإ جراخلا

 زيمتي م ام «ةريثك تايئزج هل نوكي نأ زوجي ال ىلكلا نأ (يناثلا مكحلا)
 رمأ ريغ نم ّيلكلا درج الإ ضرفي مل نإف ءضرع وأ لصفب رخآلا نع يئزج لك

 ةلاح يف دحاو لحم ىف ناداوسلاف .صصختلاو ددعتلا هيف روصتي مل «هيلإ فاضني دئاز .

 امأ .ةلاحم ال رياغت نينثالا نيب نوكي نأب نينثا ريصي قلطملا داوسلا لب «لاحم ةدحاو

 اذإ امأو «نينامز يف دحاو لحم يف نيداوسك نامزلا يف وأ نيلحم يف نيداوسك لحما يف

 امهدحأ قرافي نأ الإ ناناسنإ روصتي ال اذك و ءددعتلا روصتي مل نامزلاو لحما دحتا

 ول هنأل ءامهريغ وأ ةفص وأ ناكم نم «ةيلكلا ةيناسنإلا درج ىلع ديزي ىنعمت. رخآلا
 لب «ناناسنإ هنإ ناسنإ لكل لاقي نأ زام «نينثا اناكو ءهحوب ةرياغم امهنيب نكي مل
 ةلاحإلا رهاظ وهو داوس لك يف اذكو ,ددع نع ددع زيمتي مو «ةرشع لب ةسمخ

 اذهو ءداوسلا كلذ لبق ىتح ناداوس دحاو لحم يف ضرف اذإ هنأ هناهرب نكلو
 وه هنإو داوس هنإ هنيعب داوسلا كلذل انلوقف ءرحآلا نع امهنم دحاو لك زيمت داوسلا

 كلذ وه :انلوق ىنعم ناك ادحاو اناك نإف ؟ال مأ دحاو امه له «هنيعب داوسلا كلذ
 كلذ هنإ :انلق دقف داوس هنإ :هل انلق ام لك اذإف .هنيعب داوس وه «هنيعب داوسلا
 ن سيلف ءب داوسلا كلذ اسا وه وخلل نعرف يذلا داوسلا اذإف «هنيعب داوسلا

 :انلوق تحت ام ىلع ديزي ىنعم «هنيعب داوسلا كلذ وه :انلوق تحت ناك نإو .ددعت

 كلذ يف ةرياغملاب رخآلا ريغ راصف «ةلاح ال دئاز رمأ ةيداوسلا ىلإ فاضنا دقف ءداوس

 نأب الإ دحاو لك تايئزج ددعتت نأ ليحتسي هنأ رهظو «هيلإ فاضنا يذلا ىنعملا
 ةدحاو ىلوألا ةلعلا تناك نإف «ضرع امإو لصف امإ ءدئاز رمأ يلكلا ىلإ فاضني

 .ةتبلا ةينينثا اهيف روصتب الف «ضرعو لصفب اهيف بيك رت ال ةدرخب
۸٦ 
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 يلازغلا مالسإإلا ةجحل

 يلكلا ىنعملا ةيهامو «سنجلا ةقيقح يف لحدي ال لصفلا نإ (ثلاثلا مكحلا)

 لعدم ال ةيناسنإلا نأ هنايب .ةيهاملا ريغ دوجولاو «هدوحو يف لحدي امغإو ءةتبلا ماعلا

 ةيناسنإلا نود ءلقعلا ف تبثت اهلامكب ةيناويحلا ةقيقح لب «ةيناويحلا ةقيقح يف اه

 ةيهام تلطب نهذلا نع تباغ ول اهنإف ةيمسحملاك ال «لوصفلا رئاسو ةيسرفلاو
 امك «ةيناويج ةيناويحلا نوكتل اطرش ةيناسنإلا تناك ولو «نهذلا نع ةيناويحلا
 امك ناسنإب سيل هنإف سرفلل ةتباث ةيناويحلا تناك امل ءاه ًاطرش ةيمسجلا تناك

 الف ؛ناسنإلل امك ةلماك سرفلل ةيناويحلاو .مسجب سيل امل ةتباث ةيناويحلا تسيل

 يلكلا ىنعملا ةروريص يف لحدم اه معن .ةيلكلا يناعملا تايهام يف لصفلل اذإ لحدم

 ءهريغ وأ اناسنإ وأ اسرف نوكي نأ الإ ًادوحوم ناويحلا نوكي ال ذإ «ًالصاح ًادوجوم

 امك ريغ ةيهاملاو ريغ دوحولاو «ةيناسنإلاو ةيسرفلا نود اناويح ناويحلا نوكيو

 مل اذإ ةيناسنإلا نإف ءةلاحت ال رهظأ ضرعلا يف وهف لصفلا يف اذه تبث اذإو .قبس

 .ىلوأ ضرعلاو لوطلا لخدي ال نأبف ءةيناويحلا ةقيقح يف لحدت
 عوضوملا تاذ امإ هتلعو ءللعم وهف ءيشلل يضرع لك نإ (عبارلا مكحلا)

 ءاملل ةنوخسلاك هتاذ نم جراح امإو .ءاملل ديربتلاو رجحلل لفسأ ىلإ ةكرحلاك

 نوكي نأ امإ «تاذلل ضرعلا اذه نأل كلذ انلق انإو ءرجحلل قوف ىلإ ةكرحلاو

 هتاذب دوحوم لکو هتاذب دوجوم اذإ وهف ًاللعم نكي م نإف ءاللعم نكي م وأ ًاللعم

 دوجولا يف جاتحي ضرعلاو هدوحول هريغ دوحو طرتشي الو «هريغ مدعب مدعني الف

 ولخت ال هتلع مث .ًاللعم نوكيف هتاذب ًادوجوم نوكي الف ؛ةلاحم ال هل ضرع وه ام ىلإ
 ناكف ةلاح ال رصاح ميسقت اذهو .هنع ةحراحخ وأ عوضوملا تاذ يف نوكت نأ امإ

 نوكي نأ دبالف «هنم احراح وأ عوضوملا يف الحاد امإ ببسلا ناك امفيكو «اناهرب

 اببس ةيهاملا نوكي نأ ليحتسي كلذلو «هریغل ًاببس نوكي ىتح ًالوأ ًالصاح هدوجو

 نأو دبال ةلعلا ذإ «ةيهاملا ريغ هتلعف اهيلع دئاز دوجو اه ةيهام لكف ءاهسفن دوحول
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 ,ةدوحجوم نوكت ال دوجولا لبق ةيهاملاو ءادوجو اهريغل بجوت ىتح ةدوحوم نوكت
 الف للعم سيل ام دوجولا يف ناك نإ هنأ اذه نم مزليف ؟دوجولل ةلع نوكت فيكف
 ًايضرع ناكل اهريغ ناك ول ذإ ؛ةيهاملا يه ةّينإلا نوكت لب «هتيهام ريغ هتّينإ نوكت
 اذهو للعم ريغ هنأ انعضو دقو .الولعم نوكيف ةيهاملا ىوس رمأب اللعم ناكلو ءاه
 دقو ورمعو ديزل ناسنإلاك ايعون نوكي دق تايئزجلل يلكلا ىنعملا :ليق ليق ناف .لاح
 .يلكلا اذه نأ ملعي ميو قرفلا كردي مبف «سرفلاو ناسنإلل ناويحلاك ايسنج نوكي

 لبقي يذلا سنجلا وه هنأ وأ «ضارعألاب الإ ماسقنالا لبقي ال يذلا يعونلا وه
 نأ تدرأف تايلكلا نم كيلع ضرعام لك :لاقيف ؟ةيتاذلا لوصفلاب ماسقنالا
 ريغ ىنعم هيلإ فيضت نأ ىلإ هريدقت يف ترقتفاو ءانيعم ًالصاح ادوجوم هردقت
 ةقرفتلا كاردإ ناكف «يعون وهف يضرعلا ىلإ الإ رقتفت م نإو ءيسنجج وهف يضرع
 هلاثم .قبس امك يضرعلاو يتاذلا نيب ةقرفتلا كاردإ ىلع افوقوم يسنجلاو يعونلا نيب
 اهيلإ فيضت نأ الإ ةعبرألا دوحو ريدقت يف رقتفت م ةسمخح وأ ةعبرأ كل ليق اذإ هنأ

 تسيلو «دادعألل لب ةعبرألل ةيضرع رومألا هذهو ءاناسنإ وأ اسرف وأ ازوج اهنوك
 مهفب الإ مهفلا ف هل يذلا ىسعملا متي ال ام يتاذلا ىنعم نأ انركذ انإف ءاهيف ةيتاذ

 هريسغو سرفلا و زوجلا كلابب رطخي نأ ىلإ رقتفت ال ةعبرألا مهف يف تنأو ءالوأ يتاذلا
 لب < الصاح ادوجوم ددعلا ضرفت نأ كنكع م ددع كل ليق اذإو .تادودعملا نم
 اذإف ءامهريغ وأ ةرشع وأ ةسمخ دوحوملا وه ددع يأ هنأ ملعي نأ عبطلا ىضاقتي
 ىلإ ةفاضإلاب يضرع وهو ,ةيدودعملا عيونت ىوس ءيش ىلإ هدعب رقتفي مل ةسمخ- راص
 وه لب « ءاهيلع ًائراط اضراع ةيددعلا ىلع ادئاز سيل هنإف «ةسمخ هنوكك ال ددعلا
 نم اهبلط رسعي ارو ؛ «سفنلا يف ةيلج يه يناعملا هذهو - ددعلا اذه ةيددع لصاح
 ىنعملا ىلإ تافتلالا نكيلف ءاديقعت اهيف بجوت ىتح اهحرش يف ةلمعتسملا تارابعلا
 .يلكلا مكح اذهف ظفللا ىلإ ال
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 يلا زغلا مالسإإلا ةجح

 ماسسقأ رك دنلف ءريثكو دحاو ىلإ مسقني دوحوملا (دوجوملل ةئلا ةمسق)

 1 .امهقحاولو ريثكلاو دحاولا
 ؛نيعملا يئزحلا وه ةقيقحلاب دحاولاو زام و ةقيقح قلطي هنإف دحاولا امأف

 :بتارم ثالث ىلع هنكلو

 ,لعفلاب الو ةوقلاب ال هيف ةرثك ال يذلا دحاولا يئزحلا يه (ىلوألا ةبترملا)
 لباق وه الو لعفلاب امسقنم سيل هنإف .هتردق تلح يرابلا تاذو ةطقنلاك كلذو

 .قحلا دحاولا وهف «لعفلاو ةوقلاو ناكمإلاو دوجولاب ةرثكلا نع لاح وهف هل

 ةرثك هيف نكلو «لعفلاب هيف ةرثك ال يذلا وهو لاصتالاب دحاولا (ةيناثلا)

 مسجلا اذهو «نانثا وأ دحاو طخلا اذه انل ليق اذإ امك «ةرثكلل لباق وه يأ ةوقلاب

 لاصتالاب ادحاو ناك نإو «ةينينثالاب انمكح عاطقنا هيف ناك نإف «نامسح وأ دحاو
 ةرثك هيف سيل ذإ «دحاو ءامو دحاو مسجو دحاو طح وه انلق هباشتلا ليبس ىلع

 دحاوب سيل هنأ نظي امر هحجولا اذه نمف «ةرثكلل لباق هنأ الإ «لعفلاب لاصفناو

 امنإو دحاو ةقيقحلاب وهف الإو «لعفلاب هنأ نظي لعفلا نم ةبيرقلا ةوقلا نأل «يقيقح
 | .ةوقلاب هيف ةرثكلا

 ريرسلاك لعفلاب ةرثك هيفو طابترالا نم عونب ادحاو نوكي نأ (ةثلاشلا)
 نم ناسنإلا ءازججأ بكرتك «ةفلتخم ءازججأ نم بكر لا دحاولا صخشلاو دحاولا

 ةرثك هيفو ءدحاو ناسنإو دحاو ريرس لاقي ذإ دحاو اذهف «قورعلاو محللاو مظعلا
 نيبف «هباشتملا دحاولا مسجلاو دحاولا ءاملاك ال ءازجألا رابتعاب لعفلاب ةلصاح

 .ةقيقح هيلع دحاولا مسا يذلا يئزلا يف اذه .قرف نيتبترلا
 يلك تحت اهحاردنال ةريثك ءايشأ ىلع دحاولا مسا قالطإ وهف (زاجما امار

 :ةسمنخح كلذو دحاو

 .ةيناويحلاب دحاو سرفلاو ناسنإلا :كلوقك سنجلاب داحتالا (لوألا) ٠
 .ةيناسنإلاب دحاو ورمعو ديز :كلوقك عونلا داحتا (يناثلا) ه
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 .ةيضايبلاب دحاو روفاكلاو جلثلا لاقي امك ضرعلاب داحتالا (ثلاغلا) ه
 ىلإ سفنلا ةبسنو ةيندملا ىلإ كلملا ةبسن :كلوقك ةبسنلا يف داحتالا (عبارلا) 8

 .ةدحاو ندبلا

 :لوقتف ءولحو ضيبأ هنإ ركسلا يف كلوقك عوضوملا يف (سماخلا) ٠
 ناعم ةيناث ىلع اقلطم دحاولا راصف ؛دحاو امهعوضوم يأ :دحاو ولحلاو ضيبألا

 ةيمكلا ضرع يف اداحتا ناك نإف ‹«ضارعألا ماسقناب مسقني ضرعلا يف داحتالا مث

 هل لاقيف عضولاب ناك نإو «ةهباشملا هل لاقيف ةيفيكلا يف ناك نإو «ةاواسملا هل لاقيف

 ىلع قلطي دحاولا نأ تفرع امهمو «ةلثامملا هل لاقيف ةّيصاخلاب ناك نإو «ةازاوملا

 وهلا) دحاولا قحاول نمو .ةلامم ال هددعتب ددعتي هتلباقم ف اضيأ ريثكلاف هج وأ ةينا

 وهوه :لاقيف هتبسن وأ هظفل فلتحاو «هسفن ف داو ناك اذإ ءيشلا نإف (وه

 ةيريغلاف ةرثكلا قحاول امأو .ورمع نبا وه ديز لاقيو ءدسألا وه ثيللا لاقي امك

 لقعي ال كلذ نإف «لئامتلاو يواستلاو يزاوتلاو هباشتلا اذك و «لباقتلاو فالخلاو
 يهو لباقتلا ماسقأ نايب نم ّدبالو ةرثكلا قحاول نم يهف «هنم رثكأ وأ نيتنثا يف الإ
 :ةعبرأ

 .ناسنإ ال ناسنإ كلوقك تابثإلاو يفنلا لباقت (اهدحأ)

 امهدحأ ذإ قيدصلاو قيدصلاو نبالاو بألاك ةفاضإلا لباقت (يناثلاو)

 .رحألا لباقي

 .نوكسلاو ةكرحلا نيب امك ةكلملاو مدعلا لباقت (ثلائلاو)

 نأ مدعلاو دضلا نيب قرفلاو .ةدوربلاو ةرارحلاك نيّدضلا لباقت (عبارلاو)

 رخآ ءيش دوجو نع ال «طقف عوضوملا نع ءيشلا مدع نع ةرابع وه مدعلا :لاقي

 ءرخآ نول لوصح نود داوسلا لاوز ردق ولو ةكرحلا مدع نع ةرابع نوكسلاف
 ءداوسلا مدع ىلع دئاز دوحو اذهف «ضايب وأ ةرمح لصح اذإ امأف امدع اذه ناكل

 - ءيشلا ءافتنا عم لصح دوجوم وه دضلاو ءطقف ءيشلا كلذ ءافتنا وه مدعلاف
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 «نيببس نسم نيدضلل دبال لب «نيدضلل حلصي ال دحاولا ببسلا نإ :لاقي كلذلو

 باغ نإو ءةكلملا بجوأ رضح نإ دحاولا كلذو ءدحاو امهببسف مدعلاو ةكلملا امأو

 .مدعلا بج وأ مدع وأ

 لباقت امأو ءةكر حلا ةلع مدع وه نوكسلا ةلعف .دوحولا ةلع مدع وه مدعلا ةلعف
 نود ةمولعم اهنإف ةرارحلاك ال «رحآلا ىلإ سايقلاب ملعي دحاو لك نأ هتيصاخف فاضحملا

 لباقت امأو «نوكسلا ىلإ سايقلا نود ةمولعم اهنإف ةكرحلاك الو «ةدوربلا ىلإ سايقلا
 امأو ءيش لك معيو ءلوقلا يف نوكي امنإ هنأ يف مدعلاو دضلا قرافيف ؛تابثإلاو يفنلا

 ىتح اذه يفكي الو دحاو هدض عوضومو هعوضوم ام ىلع الإ عقي الف دضلا مسا

 ال ؛ضايبلاو داوسلاك فالنلا ةياغ امهنيب نوكيو «نابقاعتيو ناعمتجي ال ثيحب نوكي

 سيلو امهنيب وهف «داوسلا ىلإ ضايبلا نم كلاس نول اهنأك ةرمحلا نإف ةرمحلاو داوسلاك
 دحأ ىلإ برقأ اهضعب ؛ةريثك طئاسو نيدضلا نيب نوكي اعرو «هنم دعبلا ىصقأ ىلع

 عوضوملا يف ّدضلا كراشي دضلا اذإف .ةطساو امهنيب نوكي ال ارو ءضعبلا نم نيفرطلا

 ةكراشم امهنيب نوكي امبرو «باجيإلاو بلسلا يف بحاو ريغ اذهو «مدعلاو ةكلملا اذكو

 طلغي امترو دحاو صخش ىلع نادراوتي ال امهنإف «ةئونألاو ةروكذلاك سنجلا يف

 مسا هل عضويف ءةصاح وأ لصف هب نرقيو «هتحت يذلا ىنعملا يفن ذحؤيو سنجلا عضويف

 وهو ناداضتم امهنأ نظيو «درفو جوز ىلإ مسقني ددعلا لاقي امك دض هنأ نظيف يتابثإ
 ال اذه عوضوملا ددعلاو ءادرف نوكي ال طق جوزلا ذإ ادحاو عوضوملا سيل ذإ «طلغ

 مسقني هنأ جوزلا ىنعم نإف :تابثإلاو يفنلا لباقت امهنيب لب ءكاذل ًاعوضوم نوكي

 نكلو «ضحم يفن مسقني ال :انلوقو .نييواستك. مسقني ال هنأ درفلا ىنعمو ؛نييواستك
 نوكي نأ زوجي لهو :ليق نإف ءدضلاك لباقم هنأ نظيف «ج وزلا ءازإب درفلا مسا هل عضو
 ىلع نيبقاعتملا نع ةرابع دضلا ناك امهم :ليق ؟دحاو دض نم رثكأ دحاولا ءيشلل

 ال نأ حالطصالا اذه ىلع مزليف «فالخلا ةياغ امهنيب نوكي نأ طرشب دحاو عوضوم
 ,ةلاحم ال ادحاو نوكي دعبلا بتر ىصقأ يف يذلا نأل ءادحاو الإ دضلا نوكي
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 مدقتلاو .رخأتم وه ام ىلإو مدقتم وه ام ىلإ مسقني دوجوملا (ةعبار ةمسق)

 هنإ رخأتمللو لبق هنإ :مدقتملل لاقيو ,دوجولل ةيتاذلا ضارعألا نم ًاضيأ رحأتلاو
 مدقتملا ذإ ءهجوأ ةسمخ ىلع قلطت ةيلبقلاو .ملاعلا لبق ىلاعت هللا نإ :لاقيو .دعب

 :ماسقأ ةسمخح ىلإ مسقني

 .ةغللا يف يقيقح هل لبق مسا نأكو «نامزلاب مدقتملا رهظألا وهو (لوألا)

 تدصق اذإ ء«ةفوكلا لبق دادغب :كلوقك عضولاب امإ ةبترملاب مدقتملا (يناغلاو)

 ةبوسنملا ةياغلا ىلإ برقأ هنأ ىنعم. «فصلا اذه لبق فصلا اذهو ,ناسارحخ نم ةكم

 لبق ةيمسجلاو ؛ةيناسنإلا لبق ةيناويحلا انلوقك عبطلاب امإو ءاهريغ وأ ةلبقلا نم هيلإ
 بتاج نم تذمعأ اذإ بلقني هنأ اذه ةيصاخو .معألا ةهج نم انأدتبا اذإ ةيناويحلا

 ةيمسجلا لبق ةيناويحلا تراص ءالوأ صمخألا بناج نم رابتعالا تذحأ نإف «رحآلا
 .دادغب لبق ةفوكلا تراص «ةكم نم رابتعالا تذحأ نإو

 لبق ركب ابأ نإو «رمع مث ركب وبأ :انلوقك ءفرشلاب مدقتملا (ثلائلاو)
 .لضفلاو فرشلاب مهيلع ىلاعت هللا ناوضر ةباحصلا رئاس

 عفتريو «هيلع مدقتملا عافتراب عفتري ال يذلا وهو عبطلاب مدقتملا (عبارلاو)
 يف دحاولا مدع ردق ول هنإف نيالا لبق دحاولا :لوقت كنإف «هعافتراب هيلع مدقتملا

 م نيشالا مدع ردق نإو ,دحاوو دحاو وهف نينئا لك ذإ «نينثالا مدع مزلي ماعلا

 نأ زوجي لب اينامز امدقت هب يعن ال نينثالا لبق دحاولا :كلوقو «دحاولا مدع مزلي

 .كلذ عم هيتلبق لقعتو نينئالا عم نوكي

 كلذ دوحو نكلو «هريغ عم هدوحو يذلا وهو تاذلاب مدقتملا (سماخلاو)

 ةكرح مدقتكو «لولعملا ىلع ةلعلا مدقتك كلذو ريغلا كلذب هدوجو سيلو ءهب ريغلا
 الو «متاخلا كرحتف ديلا تكر ت لاقي نأ نسحتسي هنإف «متاخلا ةكرح ىلع ديلا

 يف اعم امهنأ مولعمو «بيقعتلل ءافلاو ديلا تك رحتف متاخلا كرحت لاقي نأ نسحتسي
 .باجيإلاو ةيلعلاب ةيلبقلا هذه نكلو نامزلا
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 لكو «ةلعو لولعم يأ «ببسمو ببس ىلإ مسقني دوحوملا (ةسماخ ةمسق)
 هل دوجو ال مولعملا كلذو «مولعم رخآ ءيش دوجو نع ال هسفن يف دوجو هل ءيش
 لولعم مولعملا ءيشلا كلذو «مولعملا كلذ ةلع ءيشلا كلذ ىمسي امنإف ءيشلاب الإ

 دوجو ببسب ءزجلا دوحجو نوكي الف ءازجأ نم لصاح وه ام لك و ؛ءيشلا كلذ
 سيل (نيبجنكسلاف) اهعامتجاو ءازحألا دوجو ببسب ةلمحلا دوجو لب ؛ةلمجلا
 مدقتي اميف اذهو «نيبجنكسلا لصحي هب ذإ ءنيبجنكسلا ةلع ركسلا لب ركسلا ىلع

 ةفاضالاب ديلاك نامزلا يف ناقرتفي ال اناك نإف ءرهاظ نامزلاب ةلمجلا ىلع ءزجلا هيف
 ةلعلاف ؛:ةلمجلا ةلع وهف ةلمدللا ءزج وه ام لك ًاذإف كلذك اضيأ وهف ءناسنإلا ىلإ
 ءزج وه يذلاو ءًاجراخ نوكي ام ىلإو ؛لولعملا تاذ نم اءزج نوكي ام ىلإ مسقنت
 ىلإو ءيسركلل بشخلاك ؛لولعملا دوحو هدوجوب مزلي ال ام ىلإ مسقني لولعملا نم
 تضرف اذإ اهنإف يسركلا ةروصك «لولعملا تاذ هدوحو ريدقت دنع مزلي ام
 موقتي ال ةلمج يسركلا نأ عم «بشنلاك ال ادوجوم ةلاحم ال يسركلا ناك ؛ةدوحوم

 ىلإ بشخلا ةبسن لولعملا ىلإ هتبسن امف ءبشنملاو ةروصلا عامتجاب الإ اهدوجو
 امأو .ةيروص ةلع ىمسي ةروصلا ةبسن هتبسن امو «ةيرصنع ةلع ىمسي يسركلا
 بألا اذكو «ةيلعاف ةلع ىمسيو «يسركلل راجنلاك ءيشلا هنمام ىلإ مسقنيف جراخلا
 ٠ ةيئاغو ةيمامت ةلع ىمسيو «هنم سيلو ءيشلا هلحأل ام ىلإ «ةرارحلل رانلاو نبالل
 نأ ةيئاغلا ةلعلا ةيصاخ نمو «يسركلل سولجلل حولصلاو تيبلل نانكتسالاك وهو
 «سولجلل دعتسملا يسركلا ةروص لشمتي مل ام هنإف ءةلع ريصت اهب للعلا رئاس

 رصنع بشخلا ريصي الو ًالعاف وه ريصي ال ءراجنلا سفن يف سولجلا ىلإ ةحاحلاو
 «للعلا ةلع يه للعلا ةلمج يف تدحو ثيح ةيئاغلاف :ةروصلا هيف لحي الو يسركلا
 اهلعف نوكي نأ امإو ءرونت سمشلاو قرحت رانلاك عبطلاب لعفت نأ امإ ةيلعافلا ةلعلاو
 دوجو نوكي ال نأ بجيف «ضرغ لعفلا يف هل لعاف لكو «يشحب ناسنإلاك ةدارإلاب

 .(طيسولا مجعملا) (بّرعم) ضماحو ولح نم بكرم بارش لك :نيبجنكسلا (1)
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 ىلوأ لعفلا دوحو لعجي امع ةرابع ضرغلا ذإ «ةدحاو ةباثم. هل همدعو ضرغلا كلذ

 همدعو هدوجو ناك ام نإف ءاضرغ مسي مل كلذك نكي ل نإف «همدع نم لعافلاب

 لك و «ضرغو ةدئافل همدع ىلع هدوجو رايتخا نكي مل «لعافلا قح يف ةدحاو ةباثع

 ؟مدعلا ىلع دوجولا راتخا ل هنأ يف لاؤسلا ىقبيو ءاضرغ نوكي الف كلذك وه ام

 لعافلا قح يف لعفلا دوجو لعجي ام الإ ضرغ الو ءضرغلا ركذب الإ عطقني الو

 ىلإ ليملا ليحتسيف «مدعلاو دوحولا ىواس ىلوأ نكي مل نإف «مدعلا نم ىلوأ

 ال نم هل ريخ وه ضرغلا كلذ لوصح نأل «صقان وهف ضرغ هل ام لك و ءامهدحأ
 لمكيف لعفلاب هل لصحيو «دوقفم تاريخلا نم هسفن يف ءيش هل ًاذإف «هلوصح

 عحري ةدئافل ال لعفي هنإ :لئاقلا لوقو .كلذ نود هسفنب ًالماك نوكي الف «هلوصحب

 ال نم ىلوأ هقح يف وه له هريغل ةدئافلا لوصح :لاقي ذإ طلغ هريغ ىلإ لب «هيلإ
 وهام هريغ ةدافإب هسفن يف دافتسا دقف ب قيلأو ىلوأ هتدافإ تناك نإف ؟هلوصح

 ةدئاف ةدافإلا يف هل نكي مل نإو ءاصقان ناكف هلبق هنع اكفنم ناكف «قيلأو هب ىلوأ

 ضرغلاو «ضرغ هل لعاف لك اذإف ؟هنع صيغ ال اعوجر دافأ مل هنأب لاؤسلا عجر
 ناكمإلا يق ناك نإف ءهلوصحب لصاحلا لامكلاب هيف ناك اصقن ليزمو هل لمكم

 ةلاح ال هريغ دوحجو هنم ضيفي تاذ هتاذ نإ ثيح نم «هتاذل لولعملا هنم مزلي تاذ

 ام لكو «رايتحاو ضرغب ةيلعافلا نم ٌلجأو ىلعأ ةيلعافلا ةلعلا هذهف «ضرغ ريغ نم
 عبط وأ طرش نسم هددجتو رمأ هنايرطل نوكي نأو بالف ءًالعاف راصف ًالعاف نكي مل
 لعافلا لاوحأ ناك نإف الإو تكش لاح ةيأ «لاح وأ ةردق وأ ضرغ وأ ةدارإ وأ

 دوحو نكي مل «نآلا ىلإ هتاذ نم اجرا الو هتاذ يف ال رمأ ددحتي لو ءناك امك
 مزليف «تناك امك لاوحألاو رمتسملا وه مدعلا ناك لب «مدعلا نم هب ىلوأ هنم لعفلا

 هيلع دوجولل ححرم نكي مل هنأل ارمتسم اذه لبق مدعلا ناك نإف «مدعلا رمتسي نأ

 ددجتي مل ناك نإو «ححرملا لوصح وه هببس نوكي نأ يغبنيف دجو دقف نآلاو
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 ةدايز يتأيسو .ناك امك ةرورضلاب مدعلا رمتسا ناك امك ححرملا ىفتناو ححرم
 .اذهل حرش

 «ضرعلاب ةلع ىلإو تاذلاب ةلع ىلإ مسقنت ةلعلا نأ هركذ نم دب الاممو

 نكلو «هريغب لب هب لولعملا لصحي مل يذلا وهو ءضحت زامب ةلع ضرعلاب ةلعلا ةيمستو
 فقسلا تحت نم دامعلا عفار نأ امك «هدنع الإ لولعملا باجيإ هل أيهتي مل ريغلا كلذ

 ناك هنأ الإ ءًاليقث هنوك فقسلا طوقس ةلع نأل زاحب وهو «فقسلل ًامداه ىمسي
 لاقي امكو هلعف لعفف ؛لعفلا نم هنّكم دامعلا عفارف ,دامعلاب هلعف نع اعونم

 وه دريملا نوكيف «ديربتلا نم ةعيبطلل ةعناملا ءارفصلا ليزي هنأ ىنعع. دربي ''!(اينومقسلا)

 ةدوربلل ةلع ال ءءارفصلا ةلازإ ةلع اينومقسلا نوكيو «عناملا لاوز دعب نكلو عبطلا

 .ةعيبطلاب اطاوز دعب ةلصاخحلا

 ىلع لاقي هانتملا ريغو .هانتم ريغو هانتم ىلإ مسقني دوحوملا (ةسداس ةمسق)

 :هج وأ ةعبرأ

 .نادج وی ال نالا اهنم (تانثا)

 ال كلفلا ةكرح لاقي نأ (اهدحأ) امهدوجو ىلع سايقلا لد اهنم (نانثاو)

 ظ ( .سايقلا هيلع ّلد دق اذهو اه لوأ ال يأ ءاهل ةياهن

 اذهو ءاهل ةياهن ال ًاضيأ نادبألل ةقرافملا ةيناسنإلا سوفنلا لاقي نأ (اهيناثو)
 .ةيلوألا يفن نيعأ «كلفلا ةكرحو نامزلا نع ةياهنلا يفن ىلع ةرورضلاب مزال اضيأ

 نمو قوف نم امل ةياهن ال داعبألا وأ اهل ةياهن ال ماسحألا لاقي نأ (اهنلاثو)

 .لاحم اذهو تحت

 ,ةلع هتلعلو ةلع ءيشلل نوكي ىتح اه ةياهن ال للعلا لاقي نأ (اهعبارو)

 ددع لك نأ هيف طبضلاو .لاحم اضيأ اذهو ءاه ةلع ال ىلوأ ةلع ىلإ يهتني ال مث

 (طيس ولا مجحعملا) .هدودل ليزمو نطبلل لهسم ءاود هنم جرتختسي ثابت :اينومفسلا (7؟)

۹2 



 ةفسالفلا دصاقم

 ةياهن ال ام دوحوف ءرخأتو مدقتو عبطلاب بترت هلو اعم ةدوجوم هداحآ تضرف
 هنوك لطب عفر نإ يعيبط .يرورض لولعملاو ةلعلا نيب بيترتلا نأل «لاحم هنم هل
 ضعبلا لبق اهضعب يأ ةبترتم اضيأ اهنإف داعبألاو ماسحألا كلذكو ةلع
 قرفلا قبس امك «عبطلاب ال عضولاب بتري هنأ الإ «بناج نم أدتبا اذإ ةرورضلاب
 يفنف رخآلا نود نيينعملا دحأ هيف دجو ام امأو ءرحأتلاو مدقتلا ماسقأ يف امهنيب

 دوحو ال نكلو ءًابقاعتو ابترت اه نإف كلفلا ةكرحك «ليحتسي ال هنع ةياهنلا
 اهب نعي مل امل ةياهن ال كلفلا ةكرح ليق نإف .ةدحاو ةلاح يف اهئازحأ عيمجل

 سوفنلا كلذكو «ةمودعم ةيناف لب ؛ةدوجوم يه تاسكرح نع ةياهنلا يفن
 تناك نإو اهدادعأ نع ةياهنلا يفن زوجي «توملاب نادبألل ةقرافملا ةيرشبلا

 اهنوك لطب هعافترا ردق ول ثييحب عبطلاب بترت اهيف سيل ذإ ءاعم ةدوحوم
 يف رخأتو مدقت ريغ نم اعم ةدوجوم اهنكلو ضعبلل ةلع اهضعب سيل ذإ ءاسوفن
 نم اهتاوذ امأ ءاهثودح نامز يف رحأتلاو مدقتلا ليختي امنإو ءعبطلاو عضولا

 فالخب دوحولا يف ةيواستم يه لب ةتبلا اهيف بترت ال سوفنو تاوذ اهنإ ثيح
 لوأ ال ةكرحو اه ةياهن ال سوفن ناكمإ امأف ؛لولعملاو ةلعلاو ماسجألاو داعبألا
 داعبألاو ماسحألا نسع (ةياهنلا يفن ةلاحتسا امأو) اهتلدأ يف ركذ ام يتأيسف اه
 .نآلا هركذنف عبطلا وأ عضولاب بترت هل امو

 :نيليلدب فرعتف داعبألا نع (ةياهنلا يفن ةلاحتسا امأ)

 بار طح انكرحو (ز) ةهج يف ةياهن الب (دز) طخ انضرف ول انأ (امهدحأ)
 : يف راص ىتح (زد) طح نم (ز) ةهح ىلإ هترئاد يف
 نع هانک رح ولف ؛ةرورضلاب انكم اكيرحت اذه ناک هتازاوم

 هنم ةطقن تماست نإو دب الف «هنم برقلا ةهج ىلإ ةازاوملا

۹٦ 



 يلازخلا مالسإلا ةجحل

 نع عحري نأ ىلإ طقنلا ةيقب تماسست كلذ دعب مق «"/ةتماسسملا طقن لوأ يه
 نع هيلإ ليم ردق نإ هنأل لاحم كلذو ءرخآلا بناجلا نم ةازاوملا ىلإ ءاهتنالاب ةتماسملا

 لوأ ىلع ًالوأ عقت ةتماسملا نأل لاحم ةتماسملاو لاحم وهف «هتماسم ريغ نم ةازاوما
 ةتماسملل تضرف ةطقن لكو ؛لوأ يه ةطقن ىهانتي ال يذلا طخلا ىلع سيلو «ةطقن

 ام اهتماست الف «ةرورضلاب اهل ةتماسملا لبق اهلبق ام تتماس دق نوكت نأو دبالف ءال وأ

 .لاحت وهو ةتماسملا طقن يه ةطقن لوأ اهيف نوكي ال مث «هل ةياهن ال ام تماست مل
 ءاوس ءاهل ةياهن ال داعبأ تابثإ ةلاحتسا يف يسدنه عطاق ناهرب اذهو

 .ءالخلا وأ ءالملا تضرف

 ب د ز ا ةياهن الب طح نكمأ نإ هنأ وه (يناثلا ليلدلا)

 رشنلو (ب) ةهج يف هل ةياهن الو (با) طخ كلذ نكيلف
 ناك (دز) هيلع ديز اذإف ايهانتم (ب) ىلإ (د) نم ناسك نإف (د) :ةطقن ىلإ
 ىلع (بد) مهولاب انقبطأ نإف «هانتم ريغ (ب) ىلإ (د) نم ناك نإو ؛ايهانتم (بز)
 ايراسم لقألا نوكي ذإ «لاحم وهو توافت الب (ب) ةهح يف اعم ادت نأ امإف (بز)

 يقبو هنود عطقناو (بز) نع (بد) رصق نإو (بز) نم لقأ (بد) نإف رثكألل
 هيلع ديزي سيل (بز)و (ب) ةهج نم هعطقنم يف (بد) ىهانت دقف ارمتسم (بز)
 هانتم (بز) اذإف «هانتم وهف هانت يهانتملا ىلع داز امو يهانتملا (دز) رادقم الإ

 اهضعب نوكي ثيحي ةبترتم تضرف اذإ اهنأ اه ةياهن ال للع ةلاحتسا امأو .ةرورضلاب
 نإف «ىهانتتف فرط يهو «ةلولعمب تسيل ةلع ىلإ يهتني نأو دبالف «ضعبلل ةلع
 ةياهن ال يلا للعلا كلت ةلمج نأ يف كشالف «ىدامتت لب فرط ىلإ يهتنت ال تناك

 نم ةلمجلا كلت ولخت الف ءاعم ةدوجوم ةلمج يه ثيح نم دوحولا يف ةلصاح اهل
 نأل ةبجاو نوكت نأ لطابو «ةبحاو وأ ةلولعم ةنكمم نوكت نأ امإ ةلمج يه ثيح

 .ههحاوو ءاراوو هلباق : ةّيماس 2

۹¥ 



 ةفسالفلا دصاقم

 نوكي نأو دبالف ءابجاو نوكي ال لولعملاب لصاحلاو «ةلولعم داحآب تلصح ةلمحلا

 دقف داحآلا كلت نم وه ام لك نإف «ةلمحلا كلت نع ةجراح ةلع ىلإ رقتفيف الولعم
 ترقتفاف «ةلولعم اهنأب داحآلل ةبعوتسملا ةلمجلا ىلع مكحلا تبثو «ةلمجلا يف هانذخأ

Eكسلا  Eهلع نر  rا  

 .يهانتملا ريغو يهانتملا يف

 ظفلو «لعفلاب وه ام ىلإو ةوقلاب وه ام ىلإ مسقني دوحوملا (ةعباس ةمسق)
 .اهضعب ىلإ انب ةجاح ال ةفلتخم دوجو ىلع قلطي لعفلاو ةوقلا

 .لاعفنالا ةوق ىلإو لعفلا ةوق ىلإ مسقنتف ةوقلا امأ

 العاف هنوكل لعافلا أيهتي هب يذلا ىنعملا نع ةرابع يهف لعفلا ةوق امأ
 .نيخستلا لعف يف رانلل ةرارحلاك

 نيللاك لاعفنالل لباقلا دعتسي هب يذلا ىنعملا هب ئعنف لاعفنالا ةوق امأو

 ءرخآ هجو ىلع لعفلا ةوقلا لباقتو «تالكشتلاو شاقتنالا لوبقل ؛عمشلا يف ةجوزللاو
 «ليعفلا نم انمدق ام هب دارملا سيلو .لعفلاب هنإ لاقي ةقيقحلاب لصاح دوجوم لك نإف

 لعفلاو ؛ةوقلاب ءيش هيف سيلو هجو لك نم لعفلاب لوألا أدبملا تاذ نإ لاقي هنإف

 لعفلا اذه لباقت ىلا ةوقلاو ءلصحلا دوجوملا هانعم نكلو «لامم هقح يف لوألا ىنعملاب

 «ةوقلاب هنإ لاقيف دوجوم ريغ ماد امف هدوجو لبق ءيشلا دوجو ناكمإ نع ةرابع يه

 رمخلا لاقي امك زاحب ادوحوم هتيمستو «ةوقلاب دووم وه لاقيف حماستي اعرو

 ركسع. سيل هنإف «زاحم وهو ةوقلاب دوجوم ّندلا يف يهو رمخلا يف راكسإلاو ءركسم
 هنإ دحاولا مسجلا يف لاقي امكو ةوقلاب ىم هنم لوصحلا نكمم راكسإلا نوكل نكلو
 هداحيإو ميسقتلا لعف لبق ةقيقحلاب هيف ماسقنا الف الإو «ةوقلاب هيف ماسقنالا يأ مسقنم

 :نيمكح ركذب ةمسقلا هذه ممتنو .هئازجأ نيب قيرفتلاو مسجلا عطقب

 اهنإ دوجولا ناكمإ ىلإ عجرت يلا ةريحألا ةوقلا هذه مكح (لوألا)

 نأ نکع الف «ةدام هقبستف ثداح لك نأ هنم مزليو «هيف نوكت ةدامو الحم يعدتست

۹۸ 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 يأ ,ةوقلاب ثودحلا لبق وهف ثداح لك نأل ,ةميدق لب ةثداح ىلوألا ةداملا نوكت

 اذه ولخي الف «ثودحلا ىلع قباس ثودحلا ناكمإف «ءثودحلا نكمم ثودحلا لبق وه

 ال نع ةرابع ناك نإف «ءيش ال نع ةرابع وأ ًالصاح ايش نوكي نأ امإ ناكمإلا

 «نوکی نأ عنتمم وه اذإف «نوكي نأ نكمب ال اذإف ,ناكمإ اذإ ثداحلا اذهل سيلف ءيش

 لصاح رمأ ناكمإلا نأ تبث اذإف .لاحم اذهو طق نكي م نوكي نأ اعنتمم ناك ولو

 ايعدتسم نوكي نأ امإو ءارهوج هسفنب ًامئاق نوكي نأ امإ ولخي الف «هب لقعلا ىضق
 وه ام ىلإ فاضم فصو هنأل «هسفنب مئاق رهوج ناكمإلا لاقي نأ لطابو «عوضوم
 لصاح عجريف «ع وضوم هل نوكي نأ ةلاح ال بجوف «هسفنب همايق لقعي ال هناكمإ

 ملعتي نأ هل نكمم يبصلا اذه لاقي امك «ريغتلا لوبقب لحمل فصو ىلإ ناكمإلا

 ناكمإ نوكيف اناسنإ ريصت نأ اهيف نكمب ةفطنلا هذهو يبصلا اذه انكم ملعلا نوكيف

 ضرف اذإ امأف ءام ريصي نأ نكمي ءاومملا اذهو ‹ةفطنلا ف افصو ةيناسنإلا دوحجو

 لبق ثودحلا نكمم ثداحلا نإ كلوقل نوكي الف ءةدام هقبست نأ ريغ نم ثداح

 هدوجو لبق ءيشلاو «هب موقي ادوجوم يعدتسي فصو ناكمإلا نأل «ىنعم ثودحلا

 يئعملا وهو هلح يف هئودح ةوقو هتدام يف ثداح لك ناكمإف «فصول ًالحم نوكي ال

 دوحوم لخنلاو «ةوقلاب يبصلا يف دوجوم ملعلا لوقت امك «ةوقلاب دوجوم هنإ انلوقب
 ةوقلاب ناسنإ ةفطنلاف «ةديعب نوكت دقو ةييرق نوكت دق ةوقلاو ءةوقلاب ةاونلا ىف

 راوطأ يف ددرتي نأ دعب الإ اناسنإ ريصي ال ذإ ءةديعبلا ةوقلاب ناسنإ بازتلاو «ةبيرقلا

 .ةريثك

 :نيمسق ىلإ مسقنت لعفلا ةوق (يناثلا مكحلا)

 ال قارحإلا ىلع رانلا ةوقك «هضيقن ىلع ال لعفلا ىلع وه ام (ىلوألا) ٠
 .قارحإلا مدع ىلع

 .نوكسلاو ةكرحلا ىلع ناسنإلا ةوقك هكر تو لعفلا ىلع وه ام (ةيناثلاو) ٠

 اهيلإ تفاضنا امهم ةيناثلا ةوقلا هذهو .ةيدارإ ةوق ةيناثلاو .ةيعيبط ةوق ىمست ىلوألاو

۹۹ 



 ةفسالفلا دصاقم

 نم مزلي امك «عبطلاب ًامزال اهنم لعفلا لوصح ناك «عنام مث نكي ملو ةماتلا ةادرإلا
 لب ءددرتلاو ليمتلا نع تكفنا ةدارإلا تمتو تلصح اذإ ةردقلا نإف «ىلوألا ةوقلا

 ةوقلا تقتلا امهمو «عنامل الإ كلذ نوكي الف ءلعفلا لصحي مل مث ةمزاج تراص
 الصاح لاعفنالا ناك «ةمات نيتوقلا نم دحاو لكو ةيلاعفنالا ةوقلاب ةيلعفلا

 بجي مل امو ءبوحولا ليبس ىلع اهولعم مزلي امف ةلع لكف ةلمدلابو .ةرورضلاب
 عيمج لوصح مدعل لصحي ال نأ انكم ماد ام هنإف دحوي ال هتلع نع لولعملا دوجو
 ال نأ لاحتساو ؛لولعملا لوصح نيعت ةلعلا طورش تمت اذإف لصحي الف «ةلعلا طورش
 روصقل الإ كلذ نوكي الف ءرخأتو بحوملا رضحي مل و رضح اذإ بحوملا نأل ؛لصحي
 هلعف ناك نإ هتاذ مدعل وأ «ةدارإلاب ناك نإ هتدارإ يف وأ «عبطلاب ناك نإ هعبط يف

 دبالو ةوقلاب لب لعفلاب ةلع سيل وهف بحوملا هنم لصحي ال نأ زوجي ماد امو .هتاذل

 ىلإ جورخلا راص رمألا كلذ رضح اذإف «لعفلا ىلإ ةوقلا نع هجرخي ديدج رمأ نم
 .ابجاو لعفلا

 لك نأ هب ئيعنو ؛نكمم ىلإو بحاو ىلإ مسقني دوجوملا (ةئما ةمسف)
 «هتاذ مدعنال ريغلا كلذ مدع ردق ول ثيحب «هتاذ ريغب هدوحو قلعتي نأ امإف دوحوم

 ردق ولف «ةروصلاو سولجلا ةحاحو راجنلاو بشخلاب هدوحو قلعتي يسركلا نأ امك
 هريغب هتاذ قلعتي ال نأ امإو .يسركلا مدع ةرورضلاب مزل عبرألا هذه نم دحاو مدع
 حلطصا دقو «هتاذل فاك هتاذ لب «همدع مزلي مل هل ريغ لك مدع ردق ول لب «ةتبلا

 هقاذ نم هدوحو ام لك لوقنف ءابحاو يناثلا ةيمست ىلعو ءانكمم لوألا ةيمست ىلع

 .هسفنب اعنتمم نوكي نأ امإف «هتاذب دوحو هل سيل امو ءبحاو وهف هريغ نم ال
 يرورضلا وه بحاولاف .هتاذ يف ًانكمم نوكي نأ امإو ءادبأ هدوجو ليحتسيف

 يف ةرورض مزلي ال يلا تاذلا وه نكمملاو ؛مدعلا يرورضلا وه لاحناو ؛دوحولا
 ال هريغب هدوحوف ؛دوحو هل ناك نإ هتاذ يف نكمم لك نكلو ءاهمدع الو اهدوحو
 :تارابتعا ةثالث ريغلا كلذ عم هلو انکم ال ابجاو ناكل هتاذب ناك ول ذإ «ةلاح
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 يلازغلا مالسإإلا ةجح

 نم رهظ ذإ ءابجاو نوكيف ةلع وه يذلا ريغلا كلذ دوجو ربتعي نأ (اهدحأ)
 .ةلعلا دوجو دنع بجاو لولعملا دوحو نأ لبق

 ال هتاذب ادوجوم ناكل دحجو ول هنأل ,عنتمم وهف ةلعلا مدع ربتعا نإ (اهيناثو)

 درحب ىلإ تفتلا لب ءًامدعو ادوحو هتلع رابتعا ىلإ تفتلي مل نإو ءابحاو نوكيف ةلعب
 .ناكمإلا هتاذ نم هلف هتاذ

 نينثا دوحو ةعبرألا دوجو ةلع نأ امك اذهو ناكمإلا وهو (ثلاغلا رمألا)

 ربستعا نإو «ملاعلا يف ةعبرألا دوجو لاحتسا نيثاو نينثا مدع ربتعا نإف «نينثاو
 ىلإ تفتلا نكلو نينثالا ىلإ تفتلي مل نإو ءدوجولا ةبجاو ةعبرألا تناك امهدوجو
 لك اذإف ؛همدعل ةرورض الو هدوجول ةرورض ال يأ «هتاذ يف انكم دجو «عبرألا تاذ
 «لصحي الف هتلعب لوصحلا نكمم ماد امو «هتلعب هدوجو لصحي امنإ هتاذ يف هدوجو نكمم

 لوزي نأو دبالف مدعلا رمتسا انكم ماد ام هنأل «لصاح هتلعب دوجولا بحاو راص اذإف
 كلذ نأل هتاذ ىف هل وه يذلا ناكمإلا وه سيل لوزي يذلا ناكمإلا اذهو ؛ناكمإلا

 كلذو «بوحولاب لدبتيو هتلع نم ناكمإلا لوزي نأ يغبني لب «لوزي ىتح ةلعل سيل
 دبالو «ةلع ريصي ىتح نوكي نأ يغبني امك ةلعلا ريصتو «طئارشلا عيمج رضحي نأب
 ناك نإ ملاعلا نأ وهو «ةريبك ةدعاق هيلع ئتبي نكمملا ف مهم لصأ ةفرعم نم نآلا

 نوكي امئاق نكمم لك نأ ملع دقو ؟ال مآ ىلاعت هلل العف نوكي نأ نكمي له ادق

 :نارمأ هنم مهفي هل ًالعاف ءيشلا نوكو هل لعاف ريغلا كلذو هريغب هدوحو

 انيب ناسنإلا يبي امك ءدوحولا ىلإ مدعلا نم هحرخي نأب هثدحي نأ (امهدحأ)

 .روهشم يلح اذهو نكي مل

 ىمستف «سمشلاب رونلا دوحو نأ امك هب ءيشلا دوجو نوكي نأ (رخآلاو)
 امير ؛ثادحألا الإ لعفلل ىنعم ال نأ اودقتعا نيذلاو «عبطلاب رونلل ةلعاف سمشلا

 «ثداحلا مدعني مل مدع ول ىتح «ثدحملا نع ىنغتسا ثداحلا لصح اذإ هنأ اونظ
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 «نوملاظلا لوقي امع ىلاعت «يرابلا مدع ردق ول :لوقي نأ ىلع مهضعب رساحت امبرو

 :ةجحو لاثك اذه ىلع لدتسيو .هدوجو دعب ملاعلا مدع هنم مزلي م
 تيبلا مدعني الو تيبلا هتوم رضي ال تيبلا ءانب دعب ءانبلا نأ وهف (لاثملا امأ)

 .همدعب

 جاتي الف دوجوملا امأ .دجوم ىلإ جاتحلا وه مودعملا نأ وهف (ةجحلا امأو)

 وه امنإو ءازاجم الإ تيبلا دوجو ببس سيل ءانبلا نأل لطاب وهف لاثملا امأ .دحوم ىلإ
 عطقنيو هتاك رح لولعم تاك رحلا كلتو «ضعب ىلإ اهضعب تيبلا ءازجأ ةك رح ببس

 يذلا عضوملا يف فقو عذجلا نأ هانعم تيبلا لكش ءاقب نالاف «هتاک رح ع اطقناب

 ام ةفاثكو ةلقث ةلعلاف .هعنمب فيثك هتحت امو «لفسأ بلطي ليقث هنأل وهف «عضو

 امل هلكش يقب نيطلا نم نيبملا طئاحلاو «تيبلا لكش لطب ةفاثكلا تمدعنا ولف .هتحت

 ناكل بلاق يف عئام نم هانب ولف ءاهلكش كسمتي يلا يهف «ةسوبيلا نم نيطلا يف

 «تيبلا لعاف سيل ءانبلا اذإف «ةسوبيلا مدعل بلاقلا عفر امهم طئاحلا لكش لطبي

 ببس ةكرحلا كلتو ؛عامجلا ةكرح ببس وه لب «نيالل ًالعاف سيل بألا اذكو
 ملا تاذ يف ناعم هببس يملا يف ناسنإلا ةروص ثودح مث .محرلا ىلإ يملا ةكرح

 ىنعم الف «دوجولا مئاد دوحوم ببس سفنلا ببسو ؛ةروصلا عم ةدوحوم
 .لاثملا اذهب ضارتعالل

 جاتحي نكلو حيحص وهف ءدحوم ىلإ جاتحي ال دوجوملا نأ وهو ةجحلا امأف
 :ناتفص هل ثداحلا لعفلا نأ هنايبو :هدوجول ميدم ىلإ

 .دوجوم نآلا هنأ (امهادحإ)

 *:ناتفص هل لعافلا اذكو ءامودعم اذه لبق ناك هنأ (ىرخألاو)

 .هنم ثودحلا دوحو نعأ نآلا دوجولا نأ (امهادحإ) ه

 ولخي ال ؛لعافلاب لعفلا قلعت نإف رظنيلف «هنم نكي مل هلبق هنأ (ىرخألاو) ٠
 نأ لطابو ءامهيلك نم وأ قباسلا همدع ةهج نم وأ ؛هدوجو ةهج نم نوكي نأ امإ
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 .هيف لعافلل ريثأت الو لعافلاب هل قلعت ال قباسلا مدعلا نأل «همدع ةهحجج نم نوكي

 نم هنأ لطب دقف «لعافلاب مدعلا قلعت لطب اذإ هنأل امهيلك نم نوكي نأ لطابو

 ال لعفلا دوحجو لعافلاب قلعتملاف هدوجو الإ قبي ملو لعفلا قلعت نم دبالف ءامهيلك
 نأ كلذ ىنعمف «مدعب قوبسم دوحجوم هنإ ثيح نم هب قلعتم هنإ ليق نإف مدع

 ال دوحولا اذه ذإ مدع دعب ادوحو هنوك ىف لعافلل ريثأت الو همدع دعب هدوجو
 هلعفي نأ لعافلا دارأ ولو هتاذل مدعلا دعب وهف مدع دعب ادوجو الإ نوكي نأ نكمب

 ريثأت اغإو «لعاج لعب سيل مدعلا دعب هنوكف ,نكمي مل مدع دعب نوكي ال ادوحو
 ال هدحوي نأ امأف ءدحوي الو لعفي ال نأ ىلع لعافلا ردقي معن .هدوجو يف لعاجلا

 هنإف مطقف هدوحجو ةهج نم لعافلا ىلإ ثداحلا راقتفا اذإف «لامم اذهف مدعلا دعب

 .طقف ةهجلا هذه نم نكمت

 ىلإ هيف ةحاح الف ,نكمم ال بحاو وهف مدعلا دعب ادوحجوم هنوك امأف
 نع ىغتسي ال ادوجوم ماد امف ؛دوجولا ثيح نم هب هقلعت ناك امهمو «لعافلا

 رونلا دوحو نأ امك ءاهلك لاوحألا يف هب هدوجو يأ هب اقلعتم نوكي لب «لعافلا

 .اهلك لاوحألا يت سمشلاب
 امإ ولخي ال ةلع لعافلا نوكف ءانركذ امك اضيأ ناتفص هلف (لعافلا امأو)

 لصح مث هب هدوجو نكي مل ثيح نم وأ «هب ادوجو هريغل نأ ثيح نم نوكي نأ
 «ناک مث نكي مل هنإ ثيح نم ال «هب ادوجو هريغل نإ ثيح نم ةلع هنأ قحلاو .هب

 هنوك مدع مكح يف كلذف ؛ةلع نكي مل هنأل لبق نم هنم دوجولا نكي مل امنإ هنإف
 ءيشلا نوكي نأ دري مل اذإ ناسنإلا نأ امك ءالعافو ةلع هنوك مكح يف ال «ةلع

 دارملا نأ ثيح نم «ًالعاف ناك دارملا لصح اذإف «دارأ مث ةدارإلاب الإ نوكي ال يذلا
 .مدعلا دعب ةلصاح تراص ةدارإلا نأ ثيح نم ال «ةلصاح ةدارإلاو لصاح

 ةلع ءيشلا نوكو ءرمخآ رمأ ادوحوم هتروريصو ءرمأ ءيشلا دوجو اذإف

 يف ءنكي مل نأ دعب ادوجوم هتروريصف ءرخآ رمأ ًالعافو ةلع هتروريصو ءرمأ ًالعافو
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 .ًالعاف هنوك ةلباقم يف ًادوجوم هنوكو «نکی مل نأ دعب ًالعافو ةلع هتروريص ةلباقم
 لعافلا نم مهفيلف ,نكي مل نأ دعب ادوحوم ءيشلا ريصي نأ لعفلا نم مهف نم نإف
 فوحولا ىلإ لولعملا مدع ريغتي ىتح ةيلعلا ىلإ ريغتيف «نكي م نأ دعب ةلع ريصي نأ

 ةلع نوكي نأ لعافلا نم مهفيلف «لعافلاب ادوجوم نوكي نأ لعفلا نم مهف نإو
 نإف .لعاف وهف هتاذ ىلع دئاز رمأ دوجو ةلع وه امو ءادوجوم هتروريصل ال دوجولل
 يف لعاف وهف تقو يف ةلع ناك نإو «ماودلا ىلع لعاف وهف ماودلا ىلع ةلع ناك
 عاف ماودلا ىلع ناك ةلع ماودلا ىلع ناك نإو «ةلع راص ًالعاف راص نإو «تقو
 اذه نمف .ًالعاف هتروريص نيبو ًالعاف ءيشلا نوك نيب قرفلا نومهفي ال ماوعلا معن
 هلاوحأ عيمج يفو هماود يف لولعملا نوكي نأ اذه ىلع مزليو «نوليختي ام نوليختي
 نإو لعفلاو لولعملا مدعنا لعافلاو ةلعلا تمدعنا ولف ءاهنع غتسي ال ةلعلاب امئاق

 ثيح نم ال «طقف هدوجو ثيح نم هب هقلعت نأل ءًاكيدت لعفلا ناك اعردق ناك
 .قبس امك مدع دعب دوجو نع ةرابع وه يذلا هلودح

 (همزاولو دوجولا بجاو تاذ يف ةيناثلا ةلاقملا)

 كلذ مدع نم مزلي ثيحب «هريغب هدوحو قلعتي نأ امإ دوحوملا نأ انركذ دق
 هتاذب ابحاو هانيمس قلعتي مل نإو ءانكم هانيمس قلعت نإف «قلعتي ال وأ همدع ريغلا
 :ارمأ رشع انثا دوجولا بحاو تاذ يف اذه نم مزليف

 مسجلا مدعب همدع مزليو ءمسحلاب قلعتي هنأل اضرع نوكي ال هنأ (لوألا)
 لكو نكمم ضرعلاف «ةنبلا هريغ عم هل ةقالع ال امع دوحولا بحاوب انربع نحضر
 .ةلام ال ًالولعم نوكيف هتلع ريغلا كلذو «هريغب دوحوم نكمم

 :نيهجول امسح نوكي ال هنأ (يناثلا)

 ةقلعتم ةلمحلا نوكتف ىازحأ ىلإ ةيمكلاب مسقني مسج لك نأ (امهدحأ)
 مدع ريدقتب همدع مزلي يذلا ناسنإلاك «همدع مزل ءا زجألا مدع ردق ولف «ءازحألاب
 نوكي نأ زوجي ال اذهلف ءءازحألاب ةللعم يهف ةلمج لك نأ انركذ دقو «هئازحأ
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 هنأل :انلق ؟ادوجوم ربخلا ناك مل انل ليق اذإ هنإف ,ءازجأ نم ابكر م دوحجولا بجاو

 ةلع ءازجألا هذهف ءريحلا عومجملا نم لصحف «عامتحالاو جازلاو صفعلاو ءاملا ناك
 .بكر ملل ةلع بكرم لك ءازجأ اذكهو «ةلمجلا

 مدع ردق ولف «ىلويملاو ةروصلا نم بك رم هنأ تبث دق مسجلا نأ (رخآلاو)
 دوحجولا بجاوب هانربع نحنو «مدعنا ةروصلا مدع ردق ولو ءمسجلا مدعنا ىلويهلا
 هتاذ مدع ردق اذإ همدع مزلي امنإو «هتاذ ريغ مدعب همدع مزلی ال ام بجاولاب نيعنو

 ولو «لويهلاب ةقلعتم اهنأل ةروصلا لثم نوكي ال دوحولا بحاو نأ (ثلاثلا)
 لحم يه يلا ىلويهلا لشم ًاضيأ نوكي الو ءاهمدع مزل اهعم يتلا ىلريلا مدع ردق
 مدع نم مزليو ؛ةروصلا عم لعفلاب دحوت ىلويهلا نأل ءاهعم الإ دحوت ال يلا ةروصلا
 .ريغلاب قلعت اهلف ىلويطا مدع ةروصلا

 هتينإ دحتي نأ يغبني لب ,هتيهام ريغ هدوجو نوكي ال هنأ وه (عبارلا)

 نع ةرابع ةّينإلا وه يذلا دوجولا نأو «ةينإلا ريغ ةيهاملا نأ قبس دق ذإ «هتيهامو
 ناك امل هتاذب ادوحوم ناك ول هنأل ءلولعمف ضراع لك نأو «ةيهاملل ضراع
 ةلعو .هعم الإ نوكي ال ذإ هريغب قلعت هلف هريغل ًاضراع ناك ام ذإو «هريغل اضراع
 دوحولا نوكيف اهريغ تناك نإف ءاهريغ وأ ةيهاملا يه نوكت نأ امإ ولخت ال دوحولا

 اببس اهسفنب ةيهاملا نوكت نأ لطابو ,دوحولا بحاو نوكي الو ءًالولعم ًاضراع
 اذه لبق امل دوحو ال ةيهاملاو .دوحجولل اببس نوكي ال مدعلا نأل ءاهسفن دوحول
 ةينغتسم تناكل دوجولا اذه لبق دوجو اهل ناك ولو «هل اببس نوكي فيكف ءدوجولا
 نمف ءاهيف يضرع هنإف دوحولا كلذ يف امزال لاؤسلا اذه ناك مث نان دوحو نع

 . هل دوجولا بوحجو ناكو هتّيهام هتّينأ دوحولا بحاو نأ تبثف ؟مزلو هل ضرع نيأ
 ام لك نإف .ةتبلا هريغ هبشي ال دوحولا بجاو نأ رهظي اذه نمو «هريغل ةيهاملاك
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 امك دوحولا بحاو نم هدوجوو «هتیهام ريغ هدوجوف نكمم وه ام لک و نکم هادع
 . يتأيس

 نوک ىنعم ىلع هب ريغلا كلذ قلعتي هجو ىلع هريغب قلعتي ال هنأ (سماخا)
 نوكي نأ وهو ؛لاحم دوجولا بحاو ريغ يق اذه نإف ءرحآلا ةلع امهنم دحاو لك

 نم (ج)و (ج) لبق وهف ةلع هنإ ثيح نم (ب) نأل (ب) ةلع (ج)و (ج) ةلع (ب)
 ورک درک ی لامع وهو هلق نعام لاق توكل نإ ليف روع هلع نإ انيع
 رهاظ كلذو «لولعم هنأ ثيح نم هدعبو ةلع هنإ ثيح نم هبحاص لبق امهنم
 .نالطبلا

 ىنعمب ال هب ريغلا كلذ قلعتي هجو ىلع هريغب قلعتي ال هنأ وه (سداسلا)
 همدع مزلي مل نإ :لوقن انإف نيوخألا نيب امك «فياضتلا ليبس ىلع نكلو ةيلعلا
 بجاو ريغل نوكي نأ زوج نحنو «ريغلا كلذ عم هل ةقالع الف «ريغلا كلذ مدعل

 «لولعملاب قلعتت ال ةلعلاو ةلعلاب قلعتي لولعملا نإف ؛دوحولا بحاوب ةقالع دوجولا
 هريغب قلعتي ام لك نإف ءبحاو ال نكمم وهف «ريغلا كلذ مدعب همدع مزلي ناك نإو
 هدحو ريغلا كلذ نوكيف «ريغلا كلذ هدوجو يف يفكي نأ امإ ولخي ال هنأل «نكمم وهف
 لولعم وه نوكيف ءرخآ ءيش ىلإ ريغلا كلذ عم جاتحي نأ امإو ؛هلولعم وهو ةلع
 .دوحولا بوجو ضقاني كلذ لكو .عيمجلا

 دوجولا بحاو امهنم دحاو لك نائيش نوكي نأ زوجي ال هنأ وه (عباسلا)

 ال هنأل ءرخآلاب قلعتي ال هسفنب القتسم دحاو لك نوكيو دن بحاولل نوكي ىتح
 ءددعتلا لطب هجو لك نم اهباشت نإف ءافلتخي وأ هجو لك نم اهباشتي نأ امإ ولخي
 ةدحاو ةلاح ىف دحاو لحم يف نيداوس ةلاحتسا نم انركذ امك ةينينثالا لقعت مو
 ناك نإو ؛ةلاحم ال هب صتخي ضراع وأ لصفب الإ الصاح ريصي ال لكلا نأ نايبب
 لدم ال ضراعلاو لصفلا نأ قبس دق ذإ ءاضيأ لاحم وهف ضراع وأ لصفب نيفلتخم
 امنإو ءةيناويح ةيناويحلا نوك يف ةيناسنإلل لخدم ال نأو .يلكلا تاذ ةقيقح يف امه
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 امأف ءاهريغو ةيهاملا ىلع اضراع دوحولا نوكي اميف كلذو ءادوجوم هنوك يف لحدي

 ؛هنينإ يف الحاد نكي مل .هتيهام يف الحاد نكي مل لصفلاو «ةدحاو هتيهامو هتّينأ ام

 ناك نإو ءاوغل ضراعلاو لصفلا نوكيف «دوحولا بحاو لصفلا كلذ نود نوكيف
 ةقيقح يف الحاد لصفلا راص دقف ؛لصفلا كلذ نود دوجولا بحاو نوكي ال

 دوجو يف لحدي امنإ هنأو ؛لاحم كلذ نأ قبس دقو دوجولا بوجو ىنعم نيعأ «ىنعملا
 .دوجولا ريغ ةيهاملا تناك اذإ ,ةقيقحلاو ةيهاملا

 موقتي ناك نإ هنأل ,تاذلا ىلع ةدئاز ةفص هل نوكي نأ زوجي ال هنأ (نماثلا)

 ابكرم راصو اهب قلعت دقف ءاهمدع ريدقتب هدوجو لطبي ىتح ةفصلا كلتب هدوحو
 نإو .قبس امك لولعم ءايشأ نم بكرم لکو ءاهعومجم الإ هتاذ مئتلت ال ءازجأ نم
 ناسسنإلا يف ملعلاك هيف ةيضرع يهف «ةفصلا كلت مدع ريدقت نم همدع مزلي ال ناك

 بجاو تاذ ناك نإ هتلعو «قبس امك لولعمف يضرع لك نأل لاحم كلذو ءالثم
 نم ال لبقي هنأل ًالباق هنوك ريغ ًالعاف هنوك ناكو ءالباقو ًالعاف تاذلا ناك دوجولا

 ةرغكلا نأ انب دقو .ام هجوب ةرثك هيف نوكيف لبقي ثيح نم ال لعفيو «لعفي ثيح
 لك نم دحاو وهف داحآلاب ةلمحلا ليلعت بجوي هنأل «لاحم دوحولا بحاو تاذ يف
 نوكي نأ ليحتسيو «هسفنب كرحتي ال مسملا نأ تايعيبطلا يف نيبنس هنأ ىلع «هحو
 مسجلا نوكي لب ًالباق نوكي ال لعافلا نأو دحاو هجو نم اكرحتمو اک رح ءيشلا

 لعافلاو ىلويفا وه لباقلا نوكي وأ ءقوف ىلإ هكيرحتك جراح نم لعافلاو ءالباق
 امو مسجلا يف لوبقلاو لعفلا عامتحا اذإ روصتيف «لفسأ ىلإ هتكرحك ةروصلا وه

 اهب ةداملك وه ءيشو «لعفي اهب ةروصلاك وه ءيش نم بك رتي امث «هارحجم يرجي

 ضراعلا كلذ نوكي نأ لطابو كلذك نوكي ال دوجولا بحاو نأ انيب دقو .لبقي
 كلذ دوجوب قلعتي ةفصلا كلت ىلع هدوحو نإف ريغلا عم ةقالع اذ ريصي ذإ «هريغ نم
 نوكي نأ امإ وهو ءريغلا كلذ مدعب قلعتي ةفصلا كلت نع ايلاخ هدوجوو ؛ريغلا
 هريغ مدعب هدوجو قلعتملاو ءاقلعتم هيتلاح اتلك يف نويو ءايلاحخ وأ اهب افصتم

1۰¥ 



 ةفسالفلا دصاقم

 كلذ نع هتاذ نغتسي ال هنأل لولعم هريغ دوجوب هدوحو قلعتملا نأ امك «لولعم

 بحاوو .ريغلاب ًاقلعتم هتاذ نوكيف «هتاذ لطبل دوجولاب هلدبت ردق ول ىتح «ريغلا
 بحاوب هاندرأ يذلا وهف هتاذ يف فاك هتاذ لب «ةتبلا ريغلا عم هل ةقالع ال دوحولا
 .دوججولا

 ثودح نع ةرابع ريغتلا نأل «ريغتي نأ ليحتسي دوجولا بحاو نأ (عساتلا)

 قبس امل هريغ نوكي نأ ليحتسيو «ببس ىلإ رقتفيف ثداح لک و «نكت مل هيف ةفص
 دقو «هنع رخأتي ال تاذلا عم نوكي ءتاذلا نم مزلي ةفص لك نأل «هتاذ نوكي نأو
 .ةتبلا هتاذ يف اعيش ءيشلا لعفي الف الباق نوكي ال لعافلا نأ انركذ

 امنإو «ةطساو ريغب دحاو ءيش الإ هنم ردصي ال دوجولا بحاو نأ (رشاعلا)
 هيف ةرثك ال دحاو هنأ تبث هنأل كلذو «طئاسوو بيترت ىلع ةريثك ءايشأ هنم ردصي
 فلؤملا مسجلا ةرثكك ءاهداحآ لقتسي ىلا ءازحألا ةرثكب نوكت امنإ ةرثكلا ذإ «هجوب
 ىرعخآلا نود امهدحأ لقتسي ال نيرمأ ىلإ ءيشلا مسقي ناب ؛ىنعملا ةرثكب وأ

 الإ ىقبي الف «هنع كلذ لك انيفن دقو «ةيهاملاو دوجولاك وأ ىلويملاو ةروصلاك
 امإ دحاولا لعف فلتخي امنإو ءدحاو الإ هنم ردصي ال دحاولاو «هحجو لك نم ةدحولا

 هناهربو ءدحاولا لعافلا تاذ ىلع دئاز ببسب وأ ةلآلا فالتحاب وأ «لحملا فالتحاب
 نأ ةرورض ملعنف ؛هدّريف رخآ ىلع هانضرعف هنخسف ءيش ىلع امسح انضرع اذإ ان
 دوجو لاحتسا امهمف ءامهالعف لئامتل نيلثامتم اناك ول امهنأل افالتحا امهنيب
 ءيشلا نأل «ىلوأ ةدحاو تاذ نم ليحتسي نأبف « نيلئامتم نيتاذ نم نيفلتخم نيئيش
 .هلعف هلعف فلاخي ال نأ بجوي ريغلا ةلثامم ناك اذإف «هسفن نع هنم دعبأ هريغ نم
 .ميهفتلا دوصقملا نكلو زاج سفنلا يف ةلئامملاو كلذب ىلوأ هسفنل هتلثاممف

 لاقي الف ؛قبس امل ضرع هل لاقي ال امك دوحولا بحاو نأ (رشع يداحلا)
 نكلو كلذك رهوجلا نأ امك «لح يف نكي ملو هسفنب امئاق ناك نإو رهوح هل

 يعن «عوضوم يف ال اهدوجو «ةيهامو ةقيقح نع ةرابع موقلا حالطصا يل رهوجلا
۰۸ 
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 كنإف .ًالصاح لعفلاب ًادوجو دوحوم هنأ ال .عوضوم يف ال اهدوجوف دحو اذإ
 لاحلا يف وه له هنأ يف كشتو هيف كشت الو «رهوح حاسمتلا نأب لثملل ابرض مكحت
 ةقيقح ىلع قلطي رهوجلا اذإف ءرهاوجلا نم ةلمج اذكو ؟ال مأ دوحولا يف لصاح
 هتيهام نوكي امع ةرابع نوكيف «عوضوملا يف ال ضرع دوحولا اهل ضرع اذإ :ةيهامو
 عرتخي نأ الإ «حالطصالا اذهب ارهوح ىمسي ال ةدحاو هنّينإو هتيهام امف «هتّنأ ريغ
 هقالطإ نم كاذ ذإ عنم الف ىل لحم ال دوجو نع ةرابع هلعجيف احالطصا عرتخم

 دوحولاو دوجوم هريغو «دوحوم دوجولا بحاو نإ :لاقي سيلأ :ليق نإف «هيلع
 هل نوكيف لصفب هنع لصفني نأو دبالف ءسنجلا تحت هريغ عم جردنا دقف ؟لماش

 لب ءرخأتلاو مدقتلا ليبس ىلع هريغ ىلعو هيلع عقي دوجولا نأل ءال هل لاقيف ,دح
 قطاوتلا ليبس ىلع نوكي الف ءكلذك ًاضيأ ضارعألاو رهاوجلا ىلع عقي هنأ انيب دق

 نأبف ًاسنج دوحجولا نكي مل اذإو ءاسنج نوكي الف ؤطاوتلا ليبس ىلع سيل امو
 الإ هيلإ مضني مل هنأل ءاسنج ريصي ال عوضوملا يف ال هنأ وهو «يفن هيلإ فاضني
 ليبس ىلع سيل رهاوجلا نم هريغلو هل يذلا عوضوملا يف ال دوحولاف ؛درحب بلس
 عقي ال دوجولا بحاو نأ اذه نم لصحف ءرهاوجلا رئاسل سنج ةيرهودلاو ؛ةيسنملا
 تالوقم يف عقي فيكف «رهوجلا ةلوقم يف عقي مل ذإ «ةرشعلا تالوقملا نم ءيش يف
 جرامحو اهيف يضرعو تايهاملا ىلع دئاز تالوقملا رئاس دوجوو فيك ؟ضارعألا
 بحاو نأ اذه نم رهظيف دحاو هتيهامو دوحجولا بحاو دوجوو «اهتايهام نم

 الف عوضوم الو هل لحم ال هنأ رهظو «هل دح الف هل لصف الو هل سنج ال دوحولا
 ريغت الو هل ببس ال هنأ رهظو هل كيرش الو هل ڌن الو هل عون ال هنأ رهظو «هل دض
 ظ .لاحب هل ءزح الو هل

 نع ارداص نوكي نأ يغبني ؛دوجولا بحاو ىوس ام لك نإ (رشع يناثلا)
 ناب اذإ هنأ هناهربو «هنم هاوس ام لك دوجو نوكي نأو «بيترتلا ىلع دوحولا بحاو
 رقتفيف انکم نوكيف ًابحاو نوكي ال هادع امف ءادحاو الإ نوكي ال دوحولا بحاو نأ

۹ 



 ضئيل ا اح ةفسالفلا دصاقم
 نأ امإ «ماسقأ ةعبرأ نم ولخي الو تانكمت لكلا نأل ءهنم نوكيف دوجولا بحاو ىلإ
 كلذو فرط ىلإ يهتني نأ امإو ,ةياهن ريغ ىلإ لسلستيو «ضعب نم اهضعب نوكي
 نم ةلع فرطلا كلذلو فرط ىلإ يهتني نأ امإو ؛هسفن يف هل ةلع الو ةلع فرطلا
 ال هنأ وه ماسقألا هذه رصح هجوو ؛دوحجولا بحاو ىلإ يهتني نأ امإو ءهتالولعم ةلمج
 بجاو امإ فرطلا كلذف فرط ىلإ ىهانت نإف «ىهانتي وأ لسلستي نأ امإ ولخي
 .هل ةلع ال وأ ةلع هل نوكي نأ امإ فرطلا كلذف هريغ ناك نإف «هريغ وأ دوحولا

 .هانلطبأ دّمف ةياهن ريغ ىلإ لسلستلا وهو لوألا مسقلا امأ
 هانضرف يذلا دوجولا بحاو ريغ فرط ىلإ يهتني نأ وهو يناثلا امأو

 يعن ال ذإ ؛نينثا دوجولا بحاو نوكي نأ ىلإ يدوي اذهف هل ةلع ال فرطلا كلذو
 .كلذ انلطبأ دقو ءالصأ هل ةلع ال ام الإ دوحولا بحجا وب

 ؛ًالثم رودلاب هتالولعم نم ائيش فرطلا كلذ ةلع نوكي نأ وهو ثلاثلا امأو
 (دز نركيو دوعي مث (د) ةلع (ج)و (ج) ةلع (ب)و (ب) ةلع () نوكي نأ وهو
 ءلولعم لولعملا لولعم ذإ ةلع لولعملا نوكي نأ ىلإ يدؤي هنأل ,لاحم اذهف () ةلع
 : نيعنف «كلذ لاطيإ قبس دقو ؟ًالولعم دوعي فيكف ةلع ةلعلا ةلعو «هتلع دوعي فيكف
 ىلإ دوحوملا متمسق دق ليق نإف .دوحولا بحاو وه فرط ىلإ يقترب نأ وهو عبارلا
 نأ متيعداو ءابحاو هل ةقالع ال ام متيمسو «هل ةقالع ال ام ىلإ و هريغب قلعتي ام

 اولدت ل نكلو ؛قئالعلا عطقنم نوكي ىتح تيكو تيك نوكي نأ بجي بحاول
 بجاو تابثإ ىلع ليلدلا امف ؛:ةفصلا هذهب ادوحوم لصاحلا دوجولا يق نأ ىلع
 رهاظ سوسمحملا ماعلا نأ هناهرب ليق ؟هومتركذ ام هفصو يذلا دوجوملا وهو دوجولا

 كلذك ناك امو ءاهتيهام ريغ اهتينإ اهتلمجب يهو «ضارعأو ماسحأ وهو وحول
 ماسحألا ماوقو ةنكمم يهف ماسحألاب ضارعألا ماوقو ال فيكو «نكم هنأ انتبثأ دقف
 ال ذإ ةروصلاب ىلويملا ماوقو «ىلويهلاب ةروصلا .ماوقو ءىلويهاو ةروصلابو اهئازجأب
 هنأ انيب انإف ءابجاو نوکی ال هنأ قبس دقف كلذك وه امو < «ضعبلا نع ضعبلا ٰيغتسي
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 يلازغلا مالسإإلا ةر

 سكعنت ةيلكلا ةبلاسلاو ءضرع الو مسج الو ىلويه الو ةروص وه دوحو بحاو ال
 نأ انركذ دقو ءانكمم نوكيف «دوحجولا بحاو نوكي ال اذه نم ءيشف ءاهسفن لثم
 نكمم اذإ ملاعلاف ءاثدحم هنوك ىنعم اذهو «هریغب لب هسفنب ادوحوم نوكي ال نكمملا

 هتاذ نم هل سیلو «هريغ نم هدوجو نأ اثدمم هنوك ىنعمو «ثدح اذإ وهف دوحولا
 لبق هتاذب ءيشلل امو ءدوجو هل هريغ رابتعابو «هل دوجو ال هتاذ رابتعاب وهف ؛دوجو
 رهف هدوحو لبق همدعت ءريغلاب دوحولاو تاذلاب هل مدعلاو ؛تاذلاب ةيلبق هريغب هل ام
 ال ءيشلا ماود نأ قبس دقو .ادبأو الزأ هريغ نم دوجوم هنأل ءادبأو ًالزأ ثدحم
 اف هيا ال ةدم لطم ام لصنأ هت ماد ءيا هم دحوب امو لع نوک ا

 ,ةلع ىلإ رقتفي نكمم لك نأ قبس دقو «نكمم لكلا نأ تبث اذإو .لعفلل ثعبني من
 ءادحاو نوكي نأ دب الو :دوحولا بحاو ىلإ يقترت نأ يغبني ةرورضلاب للعلا نأو
 وه لب «هتاذب هدوجو نأو هجو لك نم ادحاو «هتاذب ابحاو الوأ ملاعلل نأ هنم جرخخف

 قوفو مات هدوحوف «هريغ قح يف دوحولا عوبني وهو «هتاذ يف ضحما دوحولا ةقيقح
 دوحو ةبسن نوكتو ءاهبيترت ىلع هب ةدوجوم اهلك تايهاملا تراص ىتح مامتلا
 نإف «سمشلا ءوض ىلإ ماسحألا رئاس ءوض ةبسن لثم هدوجو ىلإ ءايشألا رئاس
 يهو اهب ءيضتسي اهريغو «رخآ ءيضم نم ال اهتاذ نم اهسفنب ةئيضم سمشلا
 نأ ريغ نم ءاهريغ ىلع اهتاذ نم ءوضلا ضيفي يأ ءيضتسم لكل ءوضلا عوبني
 ءاهريغ يق ءوضلا ثودحل ًاببس اهتاذ ءوض نوكي نكلو ؛ءيش اهتاذ نم لصفني
 نكلو «عوضومريغ نم اهتاذب اءوض سمشلا تناك ول ميقتسي ناك لاثملا اذهو

 يف سيل لكلا دوجو عوبني وه يذلا لوألا دوجوو «عوضوم وه مسج يف اهءوض
 عبطلاب سمشلا تاذ نم مزلي ءوضلا نأ وهو رمخآ هجو نم قرافيو ؛عوضوم
 دوجوب اهملع سيلف ءاهنم هلوصحب ربمخو ملع سمشلل نوكي نأ ريغ نم «ضحا
 يف لوقعملا ماظنلا هجوب لوألا ملع نأ نيبنسو .اهنم ءوضلا دوحو أدبم اهنم ءوضلا
 .لوألا تاذ يف لثمتملا لوقعملا ماظنلل عبت دوجوملا ماظنلا نأو ؛ماظنلا أدبم وه لكلا
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 ةفسالفلا دصاقم

 (ةمدقمو ىواعد اهيفو لوألا تافص يف ةئلاثلا ةلاقملا)

 هتاذ يف نوكي نأ زوجي ال دوحولا بحاو نأ قبس دق هنأ وهف (ةهدقملا امأ)

 نيب قرفي نأ دبالف «فاصوأب دوحولا بحاو فصو نم دب الو ءلاحم ةرثك

 ال ام الإ هلل تبثي ال ىتح يدؤي ال ام نيبو ؛تاذلا ىف ةرثك ىلإ ةيدؤملا فاصوألا

 مسح هنإ نّيعملا ناسنإلل :انلوق اهعمجي فانصأ ةسمح فاصوألاو ةرثكلا ىلإ يدوي

 :تافص سه هذهف .ريقف داوج ملاع ضيبأ

 لفمو سنج وهو ؛تايهاملا يف لحدي يتاذ وهف مسح هنأ وهو (لوألا امأ)
 الو هل سنج ال هنأ نم قبس امل «دوحولا بجاو تاذ يف تبثي نأ زوجي ال اذه

 .هل لصف

 هتابثإ زوجي ال اضيأ هلثمو ءناسنإلل يضرع فصو وهو ضيبألا (يناثلا)
 .دوجولا بحاول

 «موسلعملا وهو ريغلاب قلعت هلو ءيضرع ناسنإلل ملعلا نإف ماعلا (ثلاغلا)

 تاذ يف ضرع تابثإ زوجي الو قرافلا وه اذهف «ريغلاب قلعتم ريغ ضرع ضايبلاو
 .قبس امل نكي مل وأ ناك اقلعتم بحاولا

 امم اذهو «هنم ردص لعف ىلإ تاذلا ةفاضإ ىلإ عجري اذهو داوجلا (عبارلا)

 ءهنم ةرداصلا لاعفألا ىلإ ةفلتخم هوحوب هيف تافاضإلا ةرثك زوجيو لوألل هتابثإ زوجي

 ةفاضإلا ريغت نإف «تاذلا ف فصو ىلإ عحري ال هنإف تاذلا يف ةرثك بحوي ال اذهو

 هيلإ يفاضإ كل فصو هنإف «ناسنإ نيمي ىلع كنوكك اذهو «تاذلا ريغت بحوي ال
 ريغتت الف تنأ امأو «ةكرحلاب هيف ريغتلا ناك كراسي ىلإ ناسنإلا كلذ لوحت ول نكلو

 .تافصلا نم سنجلا اذه ةرثكب سأب الف هب كتاذ

 نم مهوتيف لاملا مدع هانعم نإف «بلس ةفصل مسا وهو ريقفلا (سماخلا)

 لوألا قح يف ًاغوسم نوكي نأ دعبي ال اضيأ اذهو «تابثإ فصو هنأ ظفللا ثيح

 ال ةريثك يماسأ بلسلاو ةفاضإلا يفصو نم دلوتيو «ةريثك ءايشأ هنم بلس ذإ
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 يلازغلا مالسإإلا ةجحلا

 بلسو ريظنلاو كيرشلا بلس هانعمف دحاو ليق اذإ هنإف «هتاذ يف ةرثك بحوت

 ميرك و داوح ليف اذإو .هدوحجو نع ةيادبلا بلس هانعمف ميدق ليف اذإو «ماسقنالا

 ةفاضإلا هانعمف لكلا أدبم وه ليق اذإو .هنم تردص لاعفأ ىلإ هتفاضإ هانعمف ميحرو

 .ةمدقملا وه اذهف ءاضيأ

 ,يح وهف هتاذ ملعي ام نإف يح لوألا ًاديملا نأ اههوأف (يواعدلا امأ)

 ىنعم فرعت نأ هتاذب املاع هنوك ناهربو «ىحو ملاع نذإ وهف تاذ ملعي لوألاو

 يف يتأيسو ءوه ام مولعمو ملع هنإ انلوق ىنعم نإو ءوه ام ملاع ءيشلا نإ انلوق

 ىنعمو ؛هملعتو اهريغبو اهسفنب رعسشت انم سفنلا نإ «تايعيبطلا نم سفنلا باتك
 درب هنأ ًامولعمو ًالوقعم ءيشلا نوك ىنعمو «ةداملا نم ءيرب دوجوم هنأ املاع هنوك
 ذإ ءاملاع لحما ناک و ءاملع لاحلا ناك ءيرب يف درحم لولح ضرف امهمف «ةداملا نع

 نوكيف «داوملا نع ةيرب يه «تاذ يف داوملا نم ةدرحج ةروص عابطنا الإ ملعلل ىنعم ال
 مسا قدص اذه دحجو امهمف ءاذه الإ ملعلل ىنعم الو املاع هيف عبطنملاو املع عبطنملا

 انصصخ نكلو .دحاو درحملاو يربلاب دارملاو «قدصي ال ىفتنا امهمو «ملاعلاو ملعلا
 امنإ ناسنإلا مث «مالكلا تاديدرت يف سبتلي ال ىتح «ملاعلاب يربلاو مولعملاب درجا

 هلاثم لوصح ىلإ جاتحي ىتح هسفن نع ابئاغ سيل وهو «درحب هسفن نأل هسفنب ملع
 املاع ناكف «هتاذ نع بئاغ ريغ هتاذو «هسفنل رضاح هسفن لب «هملعيل هيف هتروصو
 سفنلا ةءارب نم دشأ ةءارب داوملا نع ءيرب دوجولا بجاو نأ قبس دقو «هسفنب

 عطقنم نيبنس امك لوألا تاذو ءاهيف لعفلا قلعت ةداملاب قلعتت سفنلا نأ (ةيناسنإلا
 هتاذ نأل ,هتاذب املاع ةرورضلاب نوكيو «هتاذ يف رضاح هتاذف «داوملا نع قئالعلا

 .طقف ةلاحلا هذه لثم نع ةرابع ملعلاو «ةئيربلا هتاذ نع ةبئاغ ريغ ةدرحجا

 «ةرثك هيف بجوي ىتح هتاذ ىلع ادئاز سيل هتاذب هملع نأ (ةيناثلا ىوعدلا)
 نأ امإ ,ناسنإلا هفرعي ام لك نأ يهو ةمدقم هيلع مدقن نأب هنايبو «هتاذ وه لب

 نوكي ال نأ امإو ءنطاب سحب وأ رهاظ سحب هسفن يف هتدهاشع هل امولعم نوكي
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 ةفسالفلا دصاقم

 هسفن يف هتدهاشم يف تبث امم ءيش ىلإ ةسياقملاب الإ همالعإ ىلإ ليبس الو ءامولعم
 ال :لوقنف اذه تبث اذإف ؛هفيرعت نكمب مل ام هجوب ريظن هل هسفن نم دهاشي مل امف

 هريغ همولعمف هسفن ملعي هنإف .هسفن ىلإ ةسياقم.الإ هلإلا قح يف اذه ناسنإلا فرعي
 وه همولعم ناك نإو «هریغ ملع لب هسفن ملعي ال اذإ وهف هريغ ناك نإف ءهنيع وه وأ
 ىلع ليلدلا ميقنف مولعملاو 0 دحتا دقف .هسفن وه مولعملاو هسفن وه م اعلاف هنيع

 مولعملا نيع وه ملعلا نأ انيبو ءالصأ مولعملا انلعج اذإ ىتح ءاضيأ مولعملا وه ملعلا نأ

 ب و دم لكلل نأ نورا هم عزل «قيس اک لا نوع وهاضبأ ماغلا"نأو

 .هيف ةرثك

 نوكي ناسنإلا نأ :سوسحملا وه سحلا كلذكو مولعملا وه ملعلا نأ ليلدو
 كلذب كردم وهف «هلاثمو سوسحملا رصبملا ةروص نم هنيع يف عبطنا ام رابتعاب اسحم
 .طقف هل سحمو «هيف عبطنملا رثألا

 هلوصح رثألا لوصح ببسو ءرثألا كلذل قباطم وهف جراخلا ءيشلا امأ
 نع ةرابع سحلاو .كتاذ يف لصح ام كل يقالملا لب ءلوألا نود يناثلا كردملا وهو

 دحاو سوسحملاو سحلاف ءاضيأ رثألا كلذ وه لوألا سوسحملاو ءسوسحملا رثألا كلذ
 لاغملا نعأ مولعملا كردملا وهو ءهل قباطملا هلاثمو مولعملا سفن وه ملعلا كلذكو -

 .سفنلا يف عبطني يذلا

 ةقيقحلاب مولعملاف ءسفنلا يف هلوصحل ببسو هل قباطمف جراخلا دوحوملا امأو
 ,مولعملاو ملاعلاو ملعلا دحتا ىلاعلا سفن ناك امهم مولعملا نأ تبث تبث اذإف ةروصلا كلت
 الهنا نارا قلتم ارو موه ياسو هيلو: شب ااغ ل رأل 6
 وهف «هنع ةبئاغ ريغ ةدرجب هتاذ نإو «ةداملل نع ءيرب هتاذ نإ ثيح نمف «تارابتعالا

 هتاذل هتاذ نإ ثيح نمو «مولعم وهف ةيربلا هتاذل ةدرحب هتاذ نإ ثيح نمو «مولعم

 ًامولعم يعدتسي ملعلا نأل هلك اذهو «هتاذب ملع وهف «هتاذ نع بئاغ ريغو هتاذ ينو
 ًاليصفت هيف ملعلا بحوي الف «هنيع وأ ملاعلا ريغ وه مولعملا كلذ نوكي نأ امأف ءطقف
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 نوكيف «هريغ وه ام ىلإو «ماعلا تاذ وه ام ىلإ مسقني مولعملا :لاقي نأ زوجي لب
 .هنيع وأ هريغ وه مولعمل هئاضتقا نم معأ قلطم مولعمل هؤاضتقا

 الف ءاهسانجأو تادوحوملا عاونأ رئاسب ملاع لوألا نأ (ةثلاثلا ىوعدلا)
 ملعي هنأ تبث هنأ هنايبو لوألا نم ضمغأو قدأ نآلا اذهو ءيش هملع نع بزعي

 وه ام ىلع هل ةفوشكم هتاذل ةدرحب هتاذ نأل «هيلع وه ام ىلع هملعي نأ يغبنيف «هتاذ

 ضارعألاو رهاوجلا دوجو عوبني وه ءضحم دوحو هنأ هتقيقحو .هتقيقحب هيلع
 هملع يف اهب ملعلا ىوطنا دقف اه أدبم هسفن ملع نإف ءاهبيترت ىلع اهلك تايهاملاو

 امنإ هنأل لاحم وهو هيلع وه ام ىلع هسفن ملعي ملف أدبم هسفن ملعي مل نإو «هتادب
 امك وهو «نيرابتعاب هتاذ ئبعأ نادرحب امهو .هتاذ نع ابئاغ سيل هتاذ نأل هتاذ ملع

 هنأل ةلاحم ال ارداق ايح هملعي هتاذ ملع اذإ انم دحاولاف «هتاذل فوشكم هيلع وه
 هتاذ ملعي ًاضيأ لوألاف هيلع وه ام ىلع هملع نكي مل كلذك ملعي مل نإف ؛كلذك
 .ةلاحم ال نمضتلا ليبس ىلع هتاذب هملع تحت لكلاب ملعلا يوطنيف «لكلل أدبم

 اذهو هملعو هتاذ يف ةرثك ىلإ يدؤي ال اضيأ اذه نأ (ةعبارلا ىروعدلا)
 دحاو ملعف «ةريشك امولع يعدتست اهترثك ىلع تامولعملا نإف ؛لوألا نم ضمغأ
 ول هنأو ءيش ريغ ءيش هيف سيل هنأ دحاولا ىنعم ذإ ىدوحجو لاحم ةلصفم تامولعع
 ضارعألاو رهاوجلاب ضرف اذإ ملعلاو هل ضعب ال ذإ همدع مزل هضعب مدع ردق

 هقلعت وهو «هلاوز ردق ام ريغ ءيش يقب ضارعألاب هقلعت لاوز ردق ولف «ادحاو
 ةسياقملاب هنايب نكلو ؛ةدحولا ىنعم ضقاني اذهو «نيمولعم لك اذكو رهاوجلاب
 اهيف ءيش لكل دحوي ملاعلا لك نم ةرصتخم ةخسن سفنلا نإف «سفنلا ةدهاشم

 :لاوحأ ةثالث ملعلا يف ناسنإلل لوقتف لكلا ةفرعم نم نكمتي اهبو «ريظن
 ةيهقف ةروص يف ركفتي امك «هسفن يف تامولعملا روص لصفي نأ (اهادحإ)

 .لصفملا ملعلا وه اذهو «ضعب دعب اهضعب ابترم الثم
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 هقفلا ةوق لصحو «هب ّلقتساو هلصحو هقفلا سرام دق نوكي نأ (ةيناثلاو)

 نع هتلفغ لاح يف هل لاقيف ءرصح ريغ نم هيلع دروت ةروص لك ملعي ثيحب
 كلت «ةكلمو ةلاح بستكا هنكلو «رضاح ملع هنهذ يف سيلو هيقف هنإ ليصفتلا

 ةروص لك ىلإ ةلاحلا كلت ةبسن «هقفلا نم ىهانتت ال ىلا روصلل ضايف أدبم ةكلملا

 ىلإ ةبسن اهو ءاهيف ليصفت ال ةدحاو يهو ةحذاس ةطيسب ةلاح هذهو «ةدحاو ةنكمب

 , : .ةيهانتم ريغ روص
 امالك الثم هترظانم يف ناسنإلا عمسي نأ نيتلاحلا نيب ةلاح يهو (ةثلاثلا)

 هلوقي ام نأو «هدنع رضاح هباوح نأ ملعيف ؛هتفرعم. لقتسم وهو ةلأسم يف هريغ نم

 ءاذكو اذك ةهبشب ميدق ماعلا لوقي هعمس ول امك ءاعطق هلاطبإ ىلع ردقي هنأو لطاب

 اهداريإو اهركذ نأ عم ةهبشلا كلت نع باوجلا هجوبو «ثداح هنأب ملاع وهو

 باوجلاب طيحم هنأ انيقي هسفن نم ملعي لاحلا يف وهو ءاليوطتو ًاليصفت يعدتسي

 رمألا نم ادمتسم باوجحلا يف ضوخي مث «باوجلا بيترت هنهذ يف لصفتي مل و «ةلمج
 يف يلكلا رمألا كلذ نم ثدحي لازي الف «هسفن نم هك ردي ناك يذلا يلكلا طيسبلا

 نأ ىلإ ةمدقم ةمدقم اهدرويو ةرابع ةرابعب هنع ربعيو «ةلصفم ةروص ةروص هنهذ

 نكي مل ليصافتو تامدقع. ءطيسبلا باوجلا نم هسفن يف ناك ام حاضيإ يقوتسي

 ادم اهنأك ةطيسب ةلاح هل تناك لب .هنهذ يف هليصفت ىلع تقولا كلذ ارضاح

 نس لكلاب لوألا ملع ردقي نأ يغبنيف «ليصفتلا نم فرشأ وهو هل قالح ليصفتلل
 .ةثلاثلا ةلاحلا ليبق

 ملعلا وه لصفللا ملعلا نأل ؛لاحم وهف ىلوألا ةلاحلا ليبق نم نوكي نأ امأف
 ادحاو فداصي لب ةدحاو ةلاح يف سفنلا يف هنم نانثا عمتجي ال يذلا يناسنإلا
 ناشقن ةعمشلا ق نوكي نأ روصتي ال امكو «سفنلا يف شقن ملعلا نإف ءادحاو
 نارضاح نالصفم ناملع سفنلا يف نوكي نأ روصتي ال ةدحاو ةلاح يف نالكشو

 ذإ ءنامزلا فطلل امهبقاعت كردي ال ثيحب برقلا ىلع نابقاعتي لب «ةدحاو ةلاح يف
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 ةدحاو ةلاح اهنم سفنلل نوكيف «دحاولا ءيشلاك ةلمحب ةريثكلا تامولعملا ريصت

 ليصفتلا اذهو «دحاولا شقنلاك كلذ نوكيو «ةدحاو روصلا لك ىلإ اهتبسنو
 ىلاعت هللا قح يف ًالصفم اعم اهدوجو ضرف نإف «ناسنإلل الإ نوكي ال لاقتنالاو
 سفنلا لاغتشا نأل اضقانتم ناك مث ةرثك ىضتقاو «ةياهن الب ةددعتم امولع تناك

 ةطيسب ةلاح ىلع هنأ يأ املاع لوألا نوك ىنعم ًاذإف ءرخآ نم عني لصفم دحاوب

 يف هنم ليصفتلا ناضيفل هتيأدبم هتيملاع ىنعمف «ةدحاو تامولعملا رئاس ىلإ اهتبسن
 ملاع وهف «سنإلاو ةكئالملا تاوذ يف مولعلا ليصافتل قالخلا أدبملا وه هملعف فريغ

 نأو دبال ذإ ءدحاو ىلع ديزي ال لصفملا نأل ليصفتلا نم فرشأ اذهو رابتعالا اذهب
 ضرفي نأ هلاثمو ةدحاو ىهانتي ام ىلإ هتبسنو ءىهانتي ال ام ىلإ هتبسن هذهو ىهانتي

 الو بهذب عفتني الو اهنع نغتسم وهو «ضرألا لاومأ نئازخ حيتافم هعم كلم
 هذحنأ هنم نوكيف بهذ هل نم لكف «قلخلا ىلع اهضيفي نكلو اهذحأي الو «ةضف

 أديم ضيفي هنمو بيغلا حيتافم هدنع لوألا كلذكف «لصو هيلإ هحتافم ةطساوبو

 هديب يذلا كلملا ىمسي ال نأ ليحتسي امك و «لكلا ىلع ةداهشلاو بيغلاب ملعلا

 يذلا ريقفلاو ءاملاع ملعلا حيتافم هدنع يذلا ىمسي ال نأ ليحتسي ءاينغ حيتافملا
 نأ رابتعاب كلملاف «هديب ريناندلا نأ رابتعاب اينغ ىمسي ةدودعم ريئاند هنم ذحأي

 اذكف ءاينغ ىمسي ال فيك «لكلا ىلع ىنغلا هنم ضيفي هتدافإبو هدي نم ريناندلا

 ىلإ ايميكلا ةبسن ؛:ةلصفملا مولعلا ىلإ لوألل ىلا ةلاحلا كلت ةبسن ناكف ملعلا لاح

 ريدقتلا مكحب «ريئاندلا نم ىهانتي ال ام هنم لصحي ذإ سفنأ ايميكلاو «ةبيغملا ريناندلا

 «ةفلاثلا ةلاحلا ىلإ ةسياقملاب كلذو اطيسب لوألا ملع مهفي نأ يغبنيف «لاثملا برضو

 ‹لصفملا باوجلا لصاح ىلإ رظاتملا لاح ةبسنك تامولعملا لك ىلإ لوألا ملع ةبسنف

 ةوقلاب ملعلا لوبقل دعتسم هنكلو «ملعلا نع لاح هنأ ىلإ عجرت ةلاحلا كلت ليق نإف

 اذإ لوألاف ءملعلا نع كفنم وهف الإو «ملاع هنإ لاقي ةوقلا برقل نكلو «ةبيرقلا
 لعفلاب ال املاع نوكي الف الباق ةوقلاب نوكي نأ روصتي الف ؛لعفلاب ملعلا نع كفنم
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 ةفسالفلا دصاقم

 ةئلاعلا ةلاحلا ةقيقح ال ةيناثلا ةلاحلا ةقيقح وه لاؤسلا نم ترك دذ ام ليق .ةوقلاب الو
 مولعملاو ملعلا نع لفاغ ةيناثلا ةلاحلا بحاص نأ يف ةيناثلا ةثلاثلا ةلاحلا تقراف دقو

 باوحجلا هجوبو «ملاعلا مدق هاوعد نالطبب ملاع ةثلاثلا ةلاحلا بحاصو ءاليصفتو ةلمج
 ةلاحلا كلتل لعفلاب ةرضاح ةلاح هل نأب ققحتمو «كلذب هسفن نم قئاوو «هتهبش نع

 ءاهراضحإ ىلع رداق وه لب ءهنهذ يف ارضاح اهليصفت سيل ةلصفم مولع ىلإ ةبسن
 نم بولطملا وهام هنم مهفلاب قلعتي ىتح «لوألا لاح لثمب نأ يغبني ةلاحلا هذهبف

 .يوعدلا هذه

 ملعي عاونألاو سانجألا ملعي امك ىلاعت هللا نأ وه (ةسماخلا ىوعدلا)

 ليحتسي انكم فرعي ماد ام نكمملا نأل اهملعن ال نحن انك نإو «ةثداحلا تانكمملا
 نأ نكمي هنأ هانعمو ناكمإلا فصو هنم ملعي امنإ هنأل «هعوقو ال وأ هعوقو ملعي نأ

 دقف ديز مودق ًالثم ادغ نوكي نأو دبال هنأ انملع نإف «نوکی ال نأ نكميو نوكي
 ال مادام نكمملا اذإف .نوكي ال نأ انکم ناك هنإ انلوق لطبو «نوکی نأ اجا انك

 نأ انركذ دق نكلو «عقاو ريغ وأ عقاو هنأ ملعي نأ روصتي الف «ناكمإلا الإ هنم ملعب

 ال ًابحاو هدوجو ناك هببس دوجو ملع ناف ءببسب بحاو وهف هسفن ف نكمم لك
 ببسلا رابتعاب تانكمملا اذإف ءانكمم ال ايحاو همدع ناك هببس مدع ملع نإو ءانكم

 كلذ دوجوب انعطق ءاهدوحو انملعو دحاو ءيش بابسأ عيمج ىلع انعلطا ولف ةبجاو

 نحن اذإف ءنوكي ال نأ نكممو نوكي نأ نكمم ازنك ادغ ديز دحو نأ امك ءيشلا

 يرجي نأو دبال هنأ فرعت نأ لثم «كشلا لاز زنكلا ىلع روثعلا بابسأ دوجو انفرع
 ىلع ريسي نأو ءاذك قيرط يف رادلا نم هحورح بحجويو «هجعزي ببس هراد يف
 لقث مواقي ال «فيفح ءيشب هسأر يطغ ازنك طخلا كلذ ىلع نأ ملعيو ءاذك طح
 ناسا دوج و ضرف رابتعاب ااو راض لد نال هيلع رثعي نأو دبال هنأ ملعيف «ديز

 ىلإ يقترت بابسألاو للعلا نأل اهبابسأب ثداوحلا ملعي ىلاعتو هناحبس لوألاو
 ءدجو امل هببسب بحي مل ول هنأل بحاو وهف نكممو ثداح لكف «دوجولا بحاو
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 املاع وه ناك املف دوحولا باو تاذ ىلإ يهتني نأ ىلإ بحاو اضيأ هببسو
 بابسأ ضعب نع صحفت امل مجنملاو .تاببسملاب ةلاحم ال املاع ناك بابسألا بیت رتب

 ام نأ زوجي هنأل انظ ءيشلا دوجوب مكح مرح ال ءاهعيمج ىلع علطي مل و دوجولا
 ءافتنا عم كلذ لب ءببسلا لك هركذ ام نوكي الف «عنام هضراعي اعر هيلع علطا

 هل لصح لكلا ىلع علطا نإو .هنظ ىوق بابسألا رثكأ ىلع علطا نإف «تاضراعملا

 نوك ىمحلا ببس نأل ءرهشأ ةتس دعب ىمحيس ءاوطلا نأ ءاتشلا يف ملعي امك «ملعلا

 نأ ليلدلاو «ةداعلا مكحب كلذ ملعيو ءدسألا يف اهنوكب ءامسلا طسو يف سمشلا

 ملعلا هجو اذهف - ةدملا هذه دعب دسألا ىلإ دوعتس اهنأو ءاهريسم ريغتي ال سمشلا

 .تانكمملاب

 ملعي نأ زوسجي ال «ىلاعتو هناحبس لوألا نأ وه (ةسداسلا ىوعدلا)

 مل سمشلا نأ ملعي ىتح «نآلاو لبقتسملاو يضاملا تحت لعدي املع تايئزجلا
 اذإو :ةفوسكم نآلا اهنأ ملعيف دغلا ءاح اذإ مث ءادغ فسكنتس اهنأو مويلا فسكنت

 هتاذ يف اريغت بحوي اذه نإف قةفوسكم سمألاب تناك اهنأ ملعيف دغ دعب ءاج

 نأ ريغتلا موزل هحوو «هيلع لاحم ريغتلا نأ قبس دقو «هيلع مولعلا هذه فالتحال

 ذإ ماعلا ريغت ملعلا ريغت امهمو ؛ملعلا ريغت مولعملا ريغت امهمف «ملعلا هعبتي مولعملا
 ملعلا لب ءالامشو انيمي هنوكك ملاعلا ريغتي ل تفلتخا اذإ ىلا تافصلا نم سيل ملعلا

 اضيأ مولعملا ىلإ ملعلا ةبسن سيلو «تاذلا فالتحا هفالتخا بجوي تاذلا يف ةفص

 ناب ملع وه ءدحاو ملع ضرفي ىتح ءاهي قالتا مولعملا فالتخا بجو ال ةبسن
 دق هنأب املع راص ىلحنا اذإف «نئاک هنأب املع راص ناك اذإف نوكيس فوسكلا

 تافلتخملاو مولعملا لاثم وه ملعلا نأل ءريغتي مولعملاو دحاو هتاذ يف ملعلاو «ناك

 اذإف ,ةلاح اذهب هلف نوكيس فوسكلا نأب ملاع لوألا نأ ردق اذإف «ةفلتخم اهتلئمأ

 راص نإو نئاك فوسكلا نأل ًالهج راص ةلاحلا كلت تيقب نإف «فوسكلا ناك
 لوألا ملعي امنإ لب ريغت وهف ءاهلبق ام فلاخت ةلاحلا هذه نإف «نئاك هنأب املاع
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 ةفس'الفلا دصاقم

 سمشلا نأ ملعي نأ لثم ريغتي الو ءًادبأو ًالزأ هب افصتم نوكي يلك عونب تايئزجلا
 ىهتنا دق رمقلا نوكيو اذك ةدم دعب اهيلإ دوعي هنإف «بنذلا ةدقع تزواح اذإ
 اهثلتب نكتلو الشم ةمات ريغ ةاذاحم ضرألا نيبو اهنيب الئاح اهتاذاحم يف راصو ءاهيلإ
 ادبأو ًالزأ كلذك هملعي اذهف ءاذك ميلقإ يف افوسكم سمشلا ثلث ىري نأ بحويف
 سمشلا نإ لوقي نأ امأف ءامودعم وأ ادوجوم فوسكلا ناك ءاوس اقداص نوكيو
 يناثلا فلاح دق نوكيف «نآلا ةفوسكم اهنإ ًادغ لوقي مث ءنآلا ةفوسكم تسيل
 الإ ةرذ لاقثم يف ولو يئزح نم ام اذإف .هيلع ريغتلا زوجي ال نم.قيلي ال اذهف «لوألا
 افراع ىقييو «نامزو تقو ىلإ ةراشإ هيف سيلف يلك عونب هببس فرعيف «ببس هلو

 ,ةهباشتم هلاوحأ عيمج نإف كلذ عمو ,ةرذ لاقثم هملع نع بزعي الف ًالزأو ادبأ هب

 .كلذك رمألا ضرف امهم ريغتي الو
 ىلع ديزي ال كلذ نأو ,ةيانعو ةدارإ هلو ديرم لوألا نأ (ةعباسلا ىوعدلا)

 لعافلاو هلعف يهف «هنم ةلصاح ءايشألا لك نأ رهظ هنإف لعاف لوألا نأ هنايبو «هتاذ
 نع كفنملا لعفلا وه ضحملا عبطلاو «ةدارإلاب وأ ضحمنا عبطلاب ًالعاف نوكي نأ امإ
 لكلاو ةدارإلا نع ولخي الف ملعلا نع رلخي ال لعف لكو < ؛لعفلابو لوعفملاب ملعلا
 هتاذل فانم ريغ هنم هناضيفو «هنم ضئاف هنأب هملع عم ىلاعت هللا تاذ نم ضئاف
 زوجي ةلاحلا هذهو «هنم هناضيفب ضار اذإ وهف هل هيف ةهارك الف ءاهراك نوكي ىتح
 نوكيف «لكلا يف ماظنلا هجوب هملع هنم لكلا ناضيف أدبمو .ةدارإلاب اهتع ربعي نأ
 نوكي أ اه خي الف يدار لعق لكو هلع تا إف يول دوحو بس هل

 ملعلا بحجومب سدنهملا لعفكف ملعلا امأ ,ليخت وأ نظ وأ ملع وأ ءمزج جاقتعا نع
 ليختلا امأو ضم همهوتي امع زازحالا يف ضيرملا لعفكف نللا امأو «يقيقحلا
 ءيشلا نع هعانتماكو هريغ هنأب هملع عم بوبحملا هبشي يذلا ءيشلا سفنلا بلطكف
 هذه نأل ءليخت وأ نظب نوكي نأ زوجي ال لوألا لعفو ههركي اهب بش هل يذلا
 هنأ ىقي نآلاو «يقيقح يلقع ملعب نوكي نأ يغبنيف «مودت الو تبثت ال ضراوع
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ؟هملعب هنم تلصح ءايشألا نأ فرع مب هنأو ءيش دوحول اببس ملعلا نوكي فيك

 بوبحم ءيشل روصت انل عقو اذإ نحنف «سفنلا ةدهاشم لاثع الإ ملعي الف لوألا امأ

 انروصت هيلإ فاضناو قوشلا متو تمكحتسا نإف «ةوهشلا ةوق روصتلا نم ثعبنا

 هنم لصحو «راتوألا تكرحو تالضعلا يف ةئبنملا ةوقلا تثعبنا «نوكي نأ يغبني هنأ
 ديرن يذلا طخلا ةروص ليختن امك «بولطملا لعفلا لصحو «ةيلآلا ءاضعألا ةكرح

 ملقلاو ديلا هب كرحتف هيلإ قوشلا ةوق ثعبنتف «نوكي نأ يغبني هنأ مهوتنو هتباتك

 نظن وأ ملعن نأ نوكي نأ يغبني هنإ انلوق ىنعمو «هانروصت امك طخلا ةروص لصحتو

 ةيقوشلا ةوقلا نم تلصح ديلا ةكرح اذإف ءانقح يف ريخ وأ انل ذيذل وأ انل عفان هنأ

 دقف «نوكي نأ يغبني ءيشلا نأب ملعلاو ءروصتلا نم تلصح ةيقوشلا ةوقلا ةكرحو

 عذح ىلع يشمي يذلا نأ اذه نم رهظأو .ءيش لوصحلا اببس انيف ملعلا اندحو

 يأ طقسيف طوقسلا هسفن يف مهوتي «عافترالا ةياغ نيعفترم نيطئاح نيب دودم

 هنأل ءطقسي الو هيلع يشميف ضرألا ىلع ادودمم ناك ولو «همهوتب طوقسلا لصحي
 لايخلا يف هتروص روضحو طوقسلا روصت نوكيف «هرعشتسي الو طوقسلا مهوتي ال
 :لوقنف لوألا ىلإ دوعنف سفنلا ةدهاشم نم لاثملا انفداص دقف ءروصتملا لوصحل اببس

 نأل لاحم وهو «ةيقوشلا ةوقلا نم ةكرحلا ردصت امك هنع ردصي نأ امإ لوألا لعف
 بحاو يف سيلو «هلوصح ىلوألا دوقفم رمأل بلط هنإف ؛هيلع لاحم ةوهشلاو قوشلا
 لاقي نأ الإ ىقبي الف «هتلدأ تقبس امك لاحب هلوصح بلطي «ةوقلاب ءيش دوحولا

 طفلا ةروصل انروصت نإف نحن امأو ؛هنع ماظنلا ناضيفل ببس لكلا ماظنل هروصت نإ

 ةمسقنم انقح يف رومألا نإ ثيح نم ,طخلا ةروص دوحول ايفاك نوكي ال شقنلاو
 ؛تالآلا ضعب يف انل قلخت ةيقوش ةوق ىلإ انرقتفاف ءانفلاخي ام ىلإو انقفاوي ام ىلإ
 ءاضعأو تالآ ىلإ انرقتفا تفعبلا اذإف ءاهيلإ ةفاضإلاب ةفلاخملاو ةقفاوملا فرعن

 .اندوصقمل ليصحتلا يف اهكر



 ةفس الفلا دصاقم

 رخخآ هجو نم انقرافيو ءروصتملا لوصحلا فاك هروصت سفنف لوألا امأو
 لوألا قح يف كلذو ءانل ريخ لعفلا كلذ نأ ليختن وأ نظن وأ ملعن نأ دبال انأ وهو
 نوكيف ءًاصقان الإ كرحي ال ضرغلا نأ انيب دقو ءضرغلا بسوي كلذ نأل لاح
 ريخ هنأب هملع رابتعاب يلكلا ماظنلل هتدارإ نوكيو ءانل ريح هنأ انليخت رابتعاب انتدارإ

 نأو « ماسقأ ىلع نكمي دوجولا نأو «هتاذ يق مدعلا نم ريخ دوجولا نأو «هسفن يل
 لمكألاو «هيلإ ةفاضإلاب صقان هادع امو «دحاو ماسقألا كلت ةلمج نم لمكألاو متألا
 متألا هجولا ىلع دوجو لك ةلاحم ال هنم ضيفي تاذ لوألا تاذو «صقنألا نم ريخ
 ملع هنأ قلخلاب هتيانع ىنعم نوكيو «ماظنلا ةياغ ىلإ هيف نكمم ا ةيقرت ىلع «لمكألاو
 ىف ارش ناكلو اصقان ناكل هل نكت مل ول «ةشطاب ةلآ ىلإ رفتفي ناسنإلا نأ الشم
 نوكت نأو دبال هنأو ءفكلاو ديلا لثم نوكت نأ يغبني ةشطابلا ةلآلا نأو ؛هقح
 نوكي نأ نكمي عباصألا نأو «شطبلا عنتمال نكي مل ول ذإ ؛عباصألاب ةمسقنم اهسؤر
 فص يف ةعبرألا نأ امك ,دحاو فص يف ةسمخلا نوكت نأو ةريثك عاضوأ اه

 ىلع رودي ثيح نم ءاهتلباقم يف ماهبإلاو فص يف ةعبرألا نوكت نأ نكميو «دحاو
 يف ديلا نم داري ام نأو «ةفلتخم هوحو ىلعو نيفص يل نوكي نأ نكميو ءاهعيمج
 هذهب الإ لمكي ال ةرات ًاعفادو «ىرحأ ايراضو ةرم اشطاب نوكيل اهتاكرح فالتحا
 عاضوألا رئاس ىلإ هملع ةبسن معن هدوجول ابيس هب هملع نوكيف ةدهاشملا ةروصلا

 هيف لامكلاو ريخلا نأل «عاضوألا رئاس نع هزيعبو عضولا اذه نيعي نكلو «دحاو
 رشلاو ريخلا ديرأ تسلو ءرشلا ناضيف ىلع هنم ريخلا ناضيف هيف ححرتي تاذ هتادو
 بكاوكلا ددع نم تادوحوملا عيمج اذإف «قلخا ىلإ ةفاضإلابو هسفن يف لب هقح يق

 يذلا هحولا ىلع دحو امثإف ؛دوحوم لكو تاناويحلاو ضرألا ةئيهو ءاهرادقمو
 لب «هيلإ ةفاضإلاب صقان تاناكمإلا نم هادع امو ,دوحولا هوجو لمكأ هنأل دجو
 اطعم ضيأ ناك ءاهامعتسا هجو ىلإ اهدهي مل و تاناويحلل ةيلآلا ءاضعألا قلخ ول
 يف لغتشاو هلامعتسا ىلإ هدهي مل ولف «ضيبلا هنم قلفني يذلا خرفلل راقنملا قلخ دقن
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 قلخلا دعب ةيادلاب ريخلا متو ءريخلا مامتب ةيانعلا تمتف ءًالطعم ناكل طاقتلالاب لاحلا

 زع لاقو #یده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ يذلا :لاق ذإ ىلاعت هللا هنع ربخأ امك

 اذهف 4«ىدهف ردق يذلاوؤ# :هناحبس لاقو نيدهي وهف ئقلح يذلا 2: :العو

 تاذلا ىلع ديزي ال ملعلاو ءهيلع ديزي ال ملعلا ىلإ عجار وهو «ةيانعلاو ةدارإلا ىنعم

 نأ يف دعب يأو ليق نإف ءالف ملع ريغ نم وأ ضرغل هلعف نوكي نأ امإف «قبس امك
 ال ريغلا ىلع ريخلا ةضافإ هدصق نوكيف «مولعلا عم دصق انل امك ءدصق هل نوكي

 :ليق ؟ريخلا ةضافإ ديرن لب ءضرغل ال قيرغ ذاقنإ دصقن دق انأ امك «هسفن لحأل

 رعشي كلذو ءهضيقن نم دصاقلاب ىلوأ دوصقملا نوكي نأ هترورض نم دصقلا

 وهو ؛«ضرغل الإ دصق انم روصتي الف نحن امأو «صقنلا ىلع لدي ضرغلاو «ضرغلاب
 ناك ولف «ريخلا لعفب انسفنأ يف ةليضفلا قلح بستكن نأ وأ «ةدمحم وأ باوث بلط

 ال ذإ هيلإ ثاسعبناو دصق انل نوكي نأ لاحتسا ءانقح يف ةدحاو ةباثع. همدعو لعفلا

 ال ضحم ظفل وهف اذه دصقلاب نعي مل نإف ءاقفاوم ردقي ام ىلإ ليملا الإ دصقلل ىنعم
 ' .هل موهفم

 «لعف ءاش نإ نسمع ةرابع رداقلا نأ هناهربو ارداق هنوك (ةنماثلا ىوعدلا)

 نأ ملع ام نأو «هملع هتئيشم نأ انيب دق انإف ةفصلا هذهب وهو «لعفي مل أشي مل نإو
 حصي فيك ليق نإف ءنكي مل نوكي ال نأ هب ىلوألا نأ ملع امو ناک دقف هيف ريخلا

 الإ امهانفأل دارأ ول لاقيف ؟ءالؤه دنع ضرألاو تاوامسلا ءانفإ ىلع ردقي الو اذه

 دوحولا يق ريخلا نألو ؛ماودلا ىلع دوجولاب ةيلزألا هتئيشم تقبس دقو ديري سيل هنأ
 دنبال هنأ رابتعاب ال ءاش نإ لعفي هنأ رابتعاب رداق رداقلاو «كالهلاو ءانفلا يف ال مئادلا

 قداص وهو لتقي ال هنأ ملع نإو .هسفن لتقي نأ ىلع رداق نالف لاقي ذإ ءءاشي نأو
 ةلمحلا ىلعو «هلعفي سيل هنأ ملعن انك نإو «نآلا ةمايقلا ةماقإ ىلع رداق ىلاعت هللاو

 انلوقو «لعفل دارأ ول هنأ ىنعم. نكمم لك ىلع رداق وه اذإف ءرودقم مولعملا فالح

 نم ناتلمحلا قدصت نأ يطرشلا قدص طرش نم سيلو «لصتم يطرش لعفل دارأ ول
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 لئاقلا لوقف ءاقداص وه نوكيو ءامهدحأ وأ نيبذاك انوكي نأ زوجي لب ءهيئزح

 راط ول لاق ولو .نابذاك هيئزح الكو .قداص وهف ءاوملا يف كرحتل راط ول ناسنإلا
 ول مكلوق ليق نإف .قداص هيلاتو بذاك همدقمو :ىذاص رهن اداويح ناكل ناسا
 ليق .ريغتلا ىلع لدي اذهو ءءيش ةدارإ فنأتسي نأ روصتي هنأب رعشي لعفل دارأ
 سيل امو نئاك وهف «هل ديرم وه ام لك نأ ىنعم. رداق وه لاقي نأ ةحيحصلا ةرابعلا
 ناک امل هل اديرم نوكي ال نأ زاح ول هل ديرم وه يذلاو «نئاک ريغف هل اديرم
 اعجر دقو هتدارإو هتردق ىنعم اذهف ءناكل هديري نأ زاح هل اديرم وه سيل يذلاو
 .هيف ةرثك هنم ءيش بحوي ملف هتاد ذ ىلإ هملع عجرو هملع ىلإ اعيمج

 :نيئيش ىلع قلطت ةمكحلا نأل ميكح لوألا نأ (ةعساتلا ىوعدلا)

 اهيف قيدصتلاو «دحلاو ةيهاملا ققحتب ءايشألا روصت وهو ملعلا (امهدحأ) ٠
 .ققحلا ضحا نيقيلاب

 نم هيلإ جاتحي ام لكل اعماح ًامكحم ابترم نوكي نأب لعفلا (يناثلاو) «
 :مولعلا عاونأ فرشأ وه ًاملع هيلع يه ام ىلع ءايشألاب ملاع لوألاو ؛ةنيزو لامك
 ءامسسلا ةروصب انملعك ؛مولعملا دوحو هب لصحي ال ام ىلإ مسقني انملع نإف
 ةروصب شاقنلا ملعك «مولعملا دوجو هب لصحي ام ىلإو «تابنلاو ناويحلاو بكاوكلاو
 هنم شقنلا دحجويف «هيذتحي قباس لاثم ريغ نم هسفن ءاقلت نم هعرتخمي يذلا شقنلا

 هقح يف مولعملا ناك هفرعو هريغ هيلإ رظن اذإف «مولعملا دوجو ببس هملع نوكيف
 ,دوجولا نم دافتسملا ملعلا نم فرشأ دوحولا ديفي يذلا ملعلاو .ملعلا دوحو ببس

 امأو «موسلعلا فرشأ وهف ءقبس امك لكلا ماظن أدبم وه دوجولا ماظنب لوألا ملعو
 ام. هيلع معنأو ,ىده مث هقلخ ءيش لك ىطعأ ذإ ,ماكحإلا ةياغ يفف هلاعفأ ماظن

 وه ام لكبو ؛ةرورضلا ةياغ يف نكي مل نإو هيلإ جاتحم وه ام لكبو «هل يرورض وه
 نيمدقلا صمحأ ريعقتو نيبحاحلا سيوقتك «ةحاحلا لحم يف نكي مل نإو ةلمكتو ةنيز
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 نع جرت فئاطل نم كلذ ريغ ىلإ ءربكلا يف له جنشتل ةرتاسلا ةيحللا تابنإو
 ماعلا ءازحج زجأ عيمجو تابنلاو ناويحلا ق رصحلا

 نوكي ام ىلإ مسقنم هب ماعنإلاو ريخلا ةدافإ نأل داوج هنأ (ةرشاعلا ىوعدلا)

 لثم وه ام ىلإ مسقنت ةدئافلاو «كلذك سيل ام ىلإو ديفملا ىلإ عجري ضرغو ةدئافل

 وأ باوفلا ءاجر لاملا لذبي نمك الم سيل ام ىلإو «لاملاب لاملا ةلباقمك «لوذبملا

 ةلماعمو ةضواعم اضيأ هذهو «هب لامكلا بلطو ةليضفلا ةفص باستكا وأ «ةدمحما

 وه دوجلا لب ءادوج اذه نومسي ماوعلا ناك نإو ةلماعم لوألا نأ امك «دوجب سيلو
 ,معنك. سيل هيلإ جاتحي ال نمم فيسلا بهاو نإف ء«ضوع ريغ نم يغبني ام ةدافإ
 ريغ نم يغبني ام ىلعو «يغبني امك اهلك تادوحوملا ىلع دوجولا ضافأ دق لوألاو
 هتاذ لب «ةدئاف الو ضرع الب كلذ لكو «ةنيز وأ ةجاح وأ ةرورض نم نكمم راخدا

 مساو «قحلا داوجملا وهو «مهب قثال وهام لك مهلك قلخلا ىلع هنم ضيفي تاذ
 .زامجم هريغ ىلع داوجلا

 يذلا ىنعملا نم هدنع نأو «هتاذب جهتبم لوألا نأ (رشع ةيداحخلا ىوعدلا)

 ال ام «هلامك و هتاذ لامجي رورسلاو حرفلاو برطلاو ةذللاب انقح يف هريظن نع ربعي

 ىلع ناهرلا ماقيس نيذلا نيبرقملا ةكئاللا نأو ءفصاو فصو تحت لدي
 مهجاهتبا ىلع ديزي ام ةيبوبرلا ةرضحلا لامج ةعلاطمع «ةذللاو جاهتبالا نم مهدوحو

 .لوصأ ةمدقتب اذه فرعيو «مهسفنأ لامحي

 دئاز رمأ ىلإ عجري ناك نإف :ملألاو ةذللا ىنعم فرعن نأ (لوألا لصألا)

 تبثو «ةفصب فوصوم كاردإ ىلإ عحر نإو ؛هقح يف روصتي ل صوصخم كاردإ ىلع

 ناطبتري ةرورضلاب ملألاو ةذللاو ةلاع ال ىوعدلا تبثت ةفصلا كلت ىلع هكاردإ نأ

 وهو يسح ناعون انقح يف كاردإلاو ملأ الو ةذل الف كاردإ ال ثيحف «كاردإلاب

 نم دحاو لكو «يمهولاو يلقعلا وهو طابو «سمخلا صاوحلا ةذلب قلعتملا رهاطلا
 :ماسقأ ةثالثب ةكردملا ةوقلا ىلإ اهقلعتم ةبسن رابتعاب مسقني تاكاردإلا هذه
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 .اهعبطل قفاومو ةكردملا ةوقلل مئالم وه ام كاردإ (اهدحأ) ٠
 .ينانملا كاردإ (يناثلاو) ٠

 مئالملا كاردإ نع ةرابع ةذللاف يئالع. الو فانع. سيل ام كاردإ (ثلاثلاو) ٠

 سيلف فانع الو مئالع سيل ام كاردإ امأو «يفانملا كاردإ نع ةرابع م الاو ؛طقف
 يفانملا كاردإ عبتت ةفص نع ةرابع ملألا نأ نظت نأ يغبني الو قذل الو املأ ال ىمسي
 مسا قدصيو الإ ,كاردإلا عم ةك ردملا ةوقلل يفانملا ةاقالم روصتي الف هنيع وه لب

 ماع مسا كاردإلاف ؛ةذللا اذكو هاوس ام لك مدع ردق نإو «هانعم قممحتيو ملألا

 .هيلع نيدئاز ريغ امهف ةذل الو ملأب سيل ام ىلإو ملأ ىلإو ةذل ىلإ مسقنيو
 اهعبط ىضتقم وه يذلا اهلعف ةوق لك مئالم نأ فرعي نأ (يناثلا لصألا)

 ىضتقم لعفلا كلذو «لاعفألا نم لعف اهنم ردصيل تقلخخ ةوق لك نإف «ةفآ ريغ نم
 ,ةبلغلا كاردإ يه اهتدلو ماقتنالا بلطو ةبلغلا ةيبضغلا ةوقلا عبط ىضتقمف ءاهعبط

 لكل اذكهو ءذتلي هبو ءاجرلا مهولاو لايخلا ىضتقمو «قوذلا ةوهشلا عبط ىضتقمو
 .ىوقلا نم ةوق

 ىوقلا ىلع ةنطابلا ىوقلا هيف ىوقت لماكلا لقاعلا نأ (ثلاثلا لصألا)
 «ةيمهولاو ةيلقعلا ىوقلا تاذل دنع ةيسحلا ىوقلا تاذل رقحتسيو ةرهاظلا
 ءرملا ريح اذإ كلذلو «ةيمهولاو ةيلقعلا ىوقلا ىلع ةيسحلا ىوقلا هيف ىوقت صقانلاو
 ناك نإف ءالعلاو ةسايرلا بابسأ لينو ءادعألا ىلع ءاليتسالا نيبو «مسدلا ولحلا نيب
 هيلع ةوالحلاو ةسيرهلا راتحا ؛ةنطابلا ىوقلا دماح بلقلا تيم ةمهلا طقاس ريخملا

 لاني ام ىلإ ةفاضإلاب ,موعطملا ةذل رقحتسا لقعلا نيزر ةمهلا ىلع ريخملا ناك نإو
 يذلا .هسفن ف صقانلا ةمهملا طقاسلاب عنو «ءادعألا ىلع ةبلغلاو ةسايرلا ةذل نم
 نم جرخت مل دعب ةنطابلا هاوق نإف يبصلاك ءاهتايح دعب متي مل وأ ةنطابلا هاوق تتام
 .لعفلا ىلإ ةوقلا
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 ناك اذإ هيلع ةوق يه ام كاردإ ةذل اه امنإف ةوق لك نأ (عبارلا لصألا)

 ةكردملا ىوقلاو «تاكاردإلا توافت بسحب تاذللا توافتت نكلو ءاه اقفاوم

 :ةراثملا تاذللا توافتل تاراثم ةثالث هذهف ءةكر دملا يناعملاو

 ءاهسفن يف ىوقأ ىوقلا تناك املكف ةكردملا ىوقلا توافت (لوألا) ه

 ةذلو «ماعطلا ةوهش ةوق بسحب ماعطلا ةذل نإف تأ اهتذل تناك اهسنج يف فرشأو

 اهتبلغ كلذلف «تايسحلا ةذل نم اهسنج يف فرشأ تايلقعلا ةذلو «كلذك عامجلا
 .تاسوسحملاو تالوكأملا ىلع ةيلقعلا تاذللا لقاعلا راتحا ىتح

 تأ ةذللا تناك دشأ كاردإلا ناك املكف «تاكاردإلا توافت (ينالاو) ٠

 يف هتذل نم متأ يضم عضوم قو «برق ىلع ليمجلا هجولل رظنلا ةذل كلذلو
 .دشأ برقلا نم هكاردإ نأل دعب نم هكاردإ

 «ةفلاخملاو ةمءالملا باب ف توافتي اضيأ هنإف كردملا توافت (ثلاثلاو) ه

 توافتب ةذللا توافتي امك «متأ ملألا وأ ةذللا تناك هتهحج يف ّمتأ ناك ام لكف

 .رثكأ حبقألا نم ملألاو ةلاحم ال رثكأ نسحألا نم ةذللاف «حبقلاو نسحلا ف هوجولا

 دبال انل ىلا ةيلقعلا ةذللا نأ ةقباسلا لوصألا ةجيتن وهو (سماخلا لصألا)

 ةيلقعلا ةوقلا اندجو ةوقلا ىلإ انرظن نإ انإف «ةيسحلا تاذللا نم ىوقأ نوكت نأو

 الإ نوكت ال ةيسحلا ىوقلا نأ سفنلا باتك يف نيبنس ذإ «ةيسحلا نم فرشأو ىوقأ

 ,ءوضلا يف نيعلا ةذل ذإ «تيوق اذإ اهتاكردم كاردإب دسفت اهنأو «ةينامسحج تالآ يف

 هعنميو عمسلا دسسفي يوقلا توصلا اذكو ءاهدسفي يوقلا ءوضلاو ةملظلا يف هملأو

 فيكو ءارون هديزتو لقعلا يوقت ةيلحلا ةيلقعلا تاكردملاو «هدعب يفخلا كاردإ نم

 مسج يف ةيسحلاو ةلاحتسالاو ريغتلا لبقت ال ءاهسفنب ةمئاق ةيلقعلا ةوقلاو ال

 ةيلقعلا ةوقلا يه ةبسانم اهدشأو لوألا ىلإ ةيضرألا تادوجوملا برقأو «ليحتسم

 .ءيضم :يضم )٤(
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 لقعلا كردي ذإ هوجو نم سحلا كاردإ قرافيف لقعلا كاردإ امأو .يتأيس امك

 كردي ال سحلاو «هنع بيرغ وه ام هب نرقي نأ ريغ نم هيلع وه ام ىلع ءيشلا
 تاذ نع ةيرغ رحأ رومأو دعبلاو برقلاو ءلوطلاو ضرعلا هعم كردي من ام نوللا
 ًاضيأو ؛ةبيرغلا اهنئارق نع اهدرجيو يه امك ةدرحب ءايشألا كردي لقعلاو «نوللا
 قباطي لقعلا كاردإو ءاريغص ريبكلاو اريبك ريغصلا ىريف توافتي سحلا كاردإف
 كردملاامأو «هكردي ال وأ هيلع وهامك هكر دي نأ امإ لب «توافتي الو كردملا
 ةيهاملا لمعلا تاكردمو «ةريغتملا ةسيسخلا ضارعألاو ماسجألا «سحلا تاكردمقف
 هنم ردصي يذلا قحلا لوألا تاذ اهتاكردم نمو ءاهريغت ليحتسي يلا ةيلزألا ةيلكلا
 .ةيلقعلا ىلإ ةيسحلا ةذلل سايق ال اذإف ماعلا ف ءاهبو لامج لك

 رعشي الو« ةذلل بجوملا كردملا رضحي نأ دعبي ال هنأ (سداسلا لصألا)
 لفاغلا ركفتملاك هعبط نع هجازم تري ةفآب الوغشم وأ الفاغ هنوكل هتذلب ناسنإلا
 لكأ ذلتسي يذلاك «هعبط نع هجازُم تريغ ةفآب اًونمم هنوكل وأ «ةبيطلا ناحلألا نع
 هعبط نيب ةمءالم ثدحمي اعر ةسرامملا لوط نإف .هفلإ لوطل ًاضماح اعيش وأ نيطلا

 ضرم هب يذلاكو يلصألا عبطلا ىلإ ةفاضإلاب هوركم وه ام ذلتسيف «هنيبو
 ساسحإلا نم هعنمت ةفآ هتدعم فو «ءاذغلا ىلإ جاتحم هئازجأ عيمج نإف (سوميلوي)
 يف اذيذل سيل ماعطلا نأ ىلع لدي ال كلذو هل ةيهارك بحوتو «ماعطلا ةوهشب
 ةوقلا فعضل فعضل ةذللا كاردإ مدع نوكي دقو «يلصألا عبطلا ىلإ ةفاضإلاب هسفن
 اذيذلو ًاقفاوم كلذ ناك نإو ءوض ءازإب ىذأتي دق فيعضلا رصبلاف .ةكردملا
 ذلأ تايلقعلا تناك ول لوقي نم لاؤس عفدني اذهب نذإف ميلسلا عبطلا ىلإ ةفاضإلاب
 لاقيف ءاهدقفب انلأو تايسحلاب انتاذل ىلع ديزي اهدقفب انملأو «مولعلاب انتذل تناكل
 ةضراعلا تافآلاو «ةئيدرلا تاداعلاب عبطلا ىضتقم نع سفنلا ج ورح كلذ ببس
 يف لزان كلذ نإف «تاوهشلا ىضتقم. سفنلا لاغتشاو تاسوسحملا عم فلإلا عوقوو
 هقرحت ران ردخلا وضعلا بيصي دقو ءوضعلا يف ردخلاو ضرملا ةلزنم. سفنلاو بلقلا
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 ضيرملا اذك و «هقوشعم هقئاعي دق مئانلاو سحأ ردخلا لاز اذإف ءاهب سحب ال وهو

 قراف اذإف ردخلا اذه لثم تبجوأ ندبلا ضراوعو «سحأ قافأ اذإف هيلع ىشغملا

 يدر ًالهاج ناك نإ لهجلا ملأ نم سفنلل لصاح وه ام كردأ «توملاب ندبلا سفنلا

 لوألا نإ لوقنو دوصقملا ىلإ عجرنف .عبطلا يكذ املاع ناك نإ ملعلا ةذلو «قلخلا

 ءاهبو لامج لك أدبم وه يذلا ءاهبلاو «لامجلا نم هيلع وه ام ىلع هتاذل كردم

 انرظن نإو ءامالعأو ءايشألا لجأ وهف كردملا ىلإ انرظن نإف «ماظنو ريخ لك عبنمو

 ىوقأ اذإ وهف ءكلذك وهف كردملا ىلإ انرظن نإو ءاهمتأو اهفرشأ وهف كاردإلا ىلإ
 ىلإ ناسنإلا رظنيلف «لالجلاو ةمظعلا نم هيلع وه امل كاردإ متأب كردم لحأل كردم

 ةبلغلاب ءاليتسالاو «لكلا ىلع ملعلاب ءالعتسالا يف هلامك رعشتسا اذإ «هسفنب هرورس

 ةفاك دايقناو ةروصلا لامجو ندبلا ةحص هيلإ فاضنا اذإ ءضرألا عيمج ىلع كلملاو

 كلذ لك نأ عم «ةذللا ةياغ يف ناكل صخشل هعامتجا روصت ول كلذ نإف ءقلخل ا

 تامولعملا ضعب ةسفرعم ىلإ الإ عجري الو «لاوزلل ضرعمو ريغلا نم راعتسم
 ماسجأ ىلإ اهدوجول ةبسنال يلا ضرألا وهو تانئاكلا نم ءزج ىلع ءاليتسالاو
 هلامك سايقك انتاذل ىلإ لوألا ةذل سايقف «ةيسفنلاو ةيلقعلا رهاوجلا نع الضف «ملاعلا

 نم هل نكي مل ول (سيلاطاطسرأ) لاق دقو ةلاحلا هذه لثم انل تضرف اذإ ءانلامك ىلإ

 انعطقو ءهلامج ىلإ انتفتلا امهم هكاردإب ةذللا نم انلام الإ ءهتاذ لامج كاردإب ةذللا

 نسحأ ىلع لكلا لوصحو «هلالجو هلامجو هتمظع انرعشتساو هنود امع انرظن

 ناكمإ ريغ نم ًادبأو ًالزأ كلذ ماودو ريخستلا ليبس ىلع هل اهدايقناو ءهنم ماظنلا
 فل انكاردإ بساني ال هتاذل هكاردإو «فيك ةذل اهب ساقي ال ةذللا كلت تناكل «ريغت

 ًاضيأ فرعت اهنإف ةكئالملا امأو .ةريسي ةلمحم رومأ الإ هتافصو هتاذ نم كردن ال انإف
 مهتذلف ؛هنايب يتأيس ام ىلع لامجلا كلذ ةعلاطم ماودلا ىلع مهو «لوألاب اهسفنأ

 كاردإب مهتذل قوف لوألا كاردإب مهتذل لب ءلوألا ةذل نود اهنكلو ةمئاد اضيأ
 «نيرخسم هل اديبع مهسفنأ اوأر ثيح نم مهسفنأب مهتذل تناك لب «مهسفنأ
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 هجاهتباو هحجبت ناك ,هتمدخ هلبقو هيلع لبقأف كولملا نم اكلم قشعي يذلا هلاثمو

 همسجي هحجبت نم رثكأ ,هدنع ًالوبقم ادبع هنوكو كلملا لامج ةدهاشمب هرحافتو

 نم اهنيبو اننيب امل «مئاهبلا رورس نم لمكأ انرورس نأ امكو «هبسنو هيبأو هتوقو
 نم رثكأ اضيأ ةكئالملا رورسف «ةقلخلا لادتعاو لقعلاو ةردقلاب لامكلا يف توافتلا

 نيملاعلا بر نم مهبرقل كلذو جرفلاو نطبلا ةوهش مه نكي مل نإو ءانرورس

 ىسلع هلك دوجولا اهيف شقتني نأب «لعفلا ىلإ ةوقلا نم ةيلقعلا ةوقلا جرخي نأب «ةيدبأ

 نم ةذل ىندأب سي ارو «تادوحوملا نم اهدعب امو ةكئالملاو لوألا كرديف «هبيترت

 اللاب قحتليو «نيدبآلا دبأ ةداعسلا تمادو ءاطغلا فشكناو ةذللا تلماكت نالا
 ناكملاب ال ؛ةفصلاب ابرق قحلا لوألا نم برقلا يف ةكئالملا قيفر نوكيو «ىلعألا
 ْ .طقف ةداعسلا ىنعم اذهف
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 (تافصلا يف لوقلا ةمتاخ)

 نأ هانعمو ءدهاسشلاب الإ بئاغلا فرعت ال كنأ ةلمجلا هذه نم كل رهظ دق

 نم لاثم كل برضي نأ الإ كميهفت ىلإ ليبس الف .هتيفيك نع تلأس ام لك

 لوكي فيك تلق اذإف «لقعلاب كسفن يق ةنطابلا وأ ءسحلاب ةرهاظلا كتادهاشم

 .باوجلا مسهفتف كسفن تنأ ملعت امك لاقي نأ ياشلا كباوجف ؟هسفنب le لوألا

 تلق اذإف مهفت كريغ تنأ ملعت امك لاقيف ؟هريغ لوألا ملعي فيك تلق اذإو

 ةلأسم باوج فرعت امك لاقيف ؟تامولعملا رئاس طيسب دحاو ملعب ملعي فيكف

 هملع نوكي فيكف تلق اذإف «ليصفتلاب لغتشت مث «ليصفت ريغ نم ةدحاو ةعفد

 «عذحلا ىلع طوقسلا كمهوت نوكي امك لاقيف ؟ءيشلا كلذ دوجو أدبم ءيشلاب

 اهملعي لاقيف ؟اهلك تانكمملا ملعي فيكف تلق اذإف ءطوقسلا أدبم هيلع يشملا دنع

 بابسأب اقيقحت كقفرعمل لباقلا فيصلا يف ءاوهلا ةرارح ملعت امك اهبابسأب ملعلاب
 كجاهتبا نوكي امك لاقيف ؟هئاهبو هلامكب هجاهتبا نوكي فيك تلق اذإف «ةرارحلا

 كنأ دوصقملاو «ءلامكلا كلذ ترعشتساو «قلخلا نع هب زيمتت لامك كل ناك اذإ هب

 نم كردت معن «كسفن يف ءيش ىلإ ةسياقملاب الإ هللا نم ائيش مهفت نأ ىلع ردقت ال

 قح يب هتمهف ام نأ اذه عم ملعتف ,ناصقنلاو لامكلا يف توافتت ءايشأ كسفن

 الإو ءًالمجم بيغلاب ًانامإ كلذ نوكيف ءكسفن قح يف هتمهف ام ىلعأو فرشأ لوألا
 يف دحوي ال ةدايزلا كلت لثم نأل ءاهتقيقح فرعت ال اهتمهوت ىلا ةدايزلا كلتف

 «ةحبلا همهف ىلإ كل ليبس الف كيف ريظن هل سيل رمأ لوألا يف ناك نإ اذإف .كقح
 اذإف ءدوجو لك عبنم وهو «دوحجولا ىلع ةدئاز ةيهام الب دوجو هنإف هتاذ وه كلذو

 الو كسفن نم ًالثم كل برضن نأ اننكمب الف ؟ةيهام الب دوجو نوكي فيك تلق
 هنأ وه هتيصاخو لوألا تاذ ةقيقحو ءةيهام الب دوحولا ةقيقح مهف اذإ كنكمي

 اميف هل ريظنال اذهو دحاو هتيهامو هتينإ نإو ءدوجولا ىلع ةدئاز ةيهام الب دوحجو

 ال ًاضيأ اذهو «ضرع الو رهوجب سيل وهو ضرع وأ رهوح هاوس ام نإف «هاوس
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 ةفسالفلا دصاقم

 سيل ةيهام الب دوحولا امنإو ءاهتيهام ريغ اهدوجو رهاوج اضيأ مهنإف ةكئالملا هققحت
 ةيهام الب دوحوم هنأ انملعف تلق نإف هللا الإ هللا فرعي ال اذإف «ىلاعت هللا الإ
 هنأب ملع وه انلق هب ًاملع نكي مل نإ اذامب ملع وه ءضحملا دوحولا هتقيقح نأو ةدئاز
 ملع وهف «كلثم سيل هنأ نايب ةيهاملا ريغ سيل هنإ كلوقو ماع رمأ اذهو دوحوم
 راجن الو غئاصب سيل اديز نأب كملعك ؛ةلئامملا نع ةهزنملا ةقيقحلاب ال ةلئامملا يفنب

 هتردقو هتدارإب كملعو .هنع ءيش يفنب ملع وه لب «هتعنصب املع سيل هنإف

 ملع هنأك «هسفنب ملاع هنأب كملعو «هريغبو هسفنب هملع ىلإ هلك عحجري هتمكحو
 الب صحم ا دوجولا وه هتاذ ةقيقح نإف ءهتاذ ةقيقحب ال هتاذ مزاول نم لمحي مزالب

 ناهربلاب فرعت نإ لايف ؟ىلاعت هللا ةفرعم ىلإ ليبسلا فيكف تلق نإف .ةدئاز ةيهام
 هتافصو هلاعفأ هنم ملعي نأ روصتي يذلا نأو «هريغ هفرعي ال هنأو «لاع هتفرعم نأ

 هسفن يف سيل نمل ةيهام الب دوحو مهفت نإو .هنع لثملا يفنو لسرملا هدوحوو
 هفرعي الف هل الإ سيل ةدئاز ةيهام الب دوجوو «لاح هب هسيقي ىتح ةيهام الب ادوحو

 ءانث ىصحأ ال كسفن ىلع تينثأ امك تنأ) نحلاو سنإلا ديس لاق اذهو - هاوس

 سانلا معن (كاردإ كاردإلا كرد نع زجعلا) ربكألا قيدصلا لاق كلذلو “(كيلع
 وهف «هكاردإ ةلاحتسا ققحملا ناهربلاب ملعي يذلا نكلو هکاردإ نع نوزجاع مهلك
 نأ ردي مو زجع نمو .هكردي نأ رشبلل روصتي ام ةياغل كردم يأ كردم فراع
 ءايلوألا الإ قلخلا ةفاك وهو هب لهاح وهف ءانركذ يذلا ناهريلاب يرورض زجعلا
 .ملعلا يف نوخسارلا ءاملعلاو ءايبنألاو

 هحام نباو (؟ 8/19) يلاسنلاو (مغهه1) يذمرلاو ١( 1471 دواد وبأو (85) مقر ملسم هاور ثيدح نم ةعطق )١(

 .حيحص هدانسإو ١( ١5و ۱۱۸و 11/1) ((دنسملارر ف دمحأو (۱۱۷۹)
 كارشإ رسلا تاذ رس نع ثحبلاو كاردإ كارذإلا كرد نع رجعلا :تييبلا ماتو (؟)
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 يلازغلا مالسإلا ةجخ

 (ةعبارلا ةلاقملا)

 عيمج ماسقأ نيعأ «هلاعفأ ركذ نم دبالف «لوألا تافص ركذ نم انغرف ذإ
 يق انركذ «تادوجوملا ماسقأ انفرع اذإ ىتح .هلعف وه هاوس ام لك نإف «تادوجوملا

 «هنم تاببسملاو بابسألا ةلسلس بترت ةيفيك و «هنم اهرودص ةيفيك ةسماخلا ةلاقملا

 يف مالكلاو .بابسألا ببس وه «دحاو ببس ىلإ ةرخآلاب اهعوجر مث اهترثك عم
 .ناكرأ ةثالثو ةمدقم يق هرصح ةلاقملا هذه

 اهتلالد ةيفيكو ءرمقلا كلف رعقم يف يه يلا ماسحألا يف لوقلا (لوألا)
 ْ .اهتاكر حو تاوامسلا دوحجو ىلع

 .اهتاكرح ببسو تاوامسلا يف (يناثلاو)

 ةيناحورلا ةكئالملاب اهنع ربعي يلا لوقعلاو سوفنلا يف لوقلا (ثلاغلاو)

 .©"”نييبوركلاو ةيوامسلا
 :ثالث تاميسقت اهيفف ةمدقملا امأ

 بسحب لقعلا يف مسقنت ءريثأتلاو رثأتلا رابتعاب ةدوجوملا رهاوجلا نأ (لوألا)

 يهو «ةدرحملا لوقعلاب احالطصا هنع ربعيو رثأتي ال رثؤم ماسقأ ةثالث ىلإ ناكمإلا
 ةمسقنملا ةزيحتملا ماسحألا يهو رثؤي ال رثأتمو «ةبكرم الو ةمسقنم تسيل رهاوج
 ال اضيأ يهو سوفنلا ىمستو ؛ماسحألا يف رثؤيو لوقعلا نم رثأتي رثأتم رثؤمو
 ةراعتسا ىلإ جاتحت الو «ريغتت ال لا لوقعلا ماسقألا فرشأو .مسجب تسيلو «زيحتت

 اهسحأو «ةوقلاب ءيش اهيف سيلو اهعم رضاح اههلامكف ءاهريغ نم لامكو رئأ
 ؛ماسحألاو لوقعلا نيب ةطساو يه يلا سوفنلا اهطسوأو «ةريغتملا ةليحتسملا ماسحألا

 لقعلا يضقي ماسقأ هذهو ءأرثأ ماسجألا ىلع ضيفتو ارثأ لوقعلا نم ىقلتت سوفنلاو

 طحنا يلو (طيسولا مسجعملا) .ليفارسإو :ليئاكيمو ءليرمح مهنم «ةكئالملا نم هللا ىلإ نوبّرقملا :نييبوركلا (1)
 .ةكلالملا ةداس :ءارلا ةففخم - نوُييوركلا
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 ةفساللافلا دصاقم
 يو ا ا ا ا د جحسسب

 ءسحلاب دوجولا ةمولعم ماسحألا معن .ناهرب ىلإ جاتحيف اهدوحو امأ .اهناكمإب
 امك سوفنلا اهيلع لديف لوقعلا امأو «ماسحألا تاكرح اهيلع لديف سوفنلا امأو
 . يتأيس

 ثيحي وه ام ىلإ مسقنت «لامكلاو ناصقنلا رابتعاب تادوح وم لا (يناث ميسقت)

E e AS 

 ام 0م سا ا ل مل وباع ىو رصاخ
 ال ام ىلإ مسقني ةر صقانلا مث هل مامتلا لوصح لبق ًاصقان ىمسي اذهو ءالصاح سيل
 ىمسي اذهو .ءلصحي نأ يغبني ام هل لصحي ىتح «هتاذ نم جراح رمأ ىلإ جاتحي
 هل لصح دق ناك نإف ماتلا امأو .قلطملا صقانلا ىمسيو هيلإ جاتحي ام ىلإو ءايفتكم
 يات هسفن يف هنأل «مامتلا قوف ىمسي اضيأ هنم هريغل لصحي ثيحب ناكو «يغبني ام
 ( .هريغل هنم لضف هنأک و

 ماسقأ سصعأ ماسحألا نأ قبس دق (ةصاخ ماسجألل ثلاث ميسقت)
 ,ناكمإلاب لقعلا ىف اماسقنا ٰنعأ ءبكرم ىلإو طيسب ىلإ مسقنم وهو «تادوجوملا
 .كلذك وه اضيأ دوحولا يف ناك نإو

 عمجي يذلا بكر لابو «ءاملاو ءاوهاك «ةدحاو ةعيبط هل يذلا طيسبلاب يعنو
 ىف سيل ةدئاف بيكرتلاب لصحي دقو «بارتلاو ءاملا نم بكرملا نيطلاك نيتعيبط
 لصأ وه طيسبلا نكلو «جازملاو صفعلا يف دحوت ال اهنإف «ريحلا ةدئافك طئاسبلا
 ةمسقلاب طيسبلاو «ناسزلابو ةبترلاب ةلاحم ال دوجولا يف هيلع مدقتم وهو «بك را
 لبقي اع ئعنو ىنأتي ال ام ىلإو .بيكزتلا هنم ىنأتي ام ىلإ مسقني ًاضيأ ةيلقعلا
 وه بكزي ال يذلاو «هطئاسب يف تسيل ةدئاف هبيكرت نم لصحي يذلا وه «بيكزنلا
 هذه تدهمت اذإف «هبيك رت ىف هيلع ةدايز روصتي الف «هتطاسب یف هلامك دحج و يذلا

 ةيلفسلا ماسحألا هيلع لدي اميف لولا وهو ؛لوألا نكرلا ىلإ عجرنلف تامدقملا
 بيك لل ةلباق يهو «ةدهاشملاب مولعم رمقلا كلف رعقم تحت ماسحألا دوجو :لوقنف
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 ىلع لدي دهاشملا بيكزتلا اذه لوقنف «بازنلاو ءاملا نم بكرم ًالثم نيطلا نإف

 نيتهجج توبث ىلع اهتفاسم ثيح نم ةكرحلا لدتو «ةميقتسملا ةك رحلا دوجو

 وهواهب طيحم مسج دوجو ىلع نيتهجلا فالتحا لديو «عبطلاب نيتفلتخم نيتدودحم

 ريغ ىلإ اببس اهببسلو اببس اه نأ ىلع اهثودح ثيح نم ةك رحلا لدتو ؛ءامسلا

 يف اضيأ ةكرحلا لدتو «ةيرود ةكرح ءامسلا ةكرحب الإ كلذ نكمي الف «ةياهنلا

 هجو ركذنلف .ةك رحلا هيف نامز ىلعو كرح عبط ىلعو «يعيبط هيف ليم ىلع مسجلا

 :مزاوللاو تالالدلا هذه

 زيح هل ءاملا نأ ههحوو «ةميقتسملا ةكرحلا بيكرتلا نم (''”لوألا مزاللاف)
 امك يعيبط ناكم نم مسج لكل دبال ذإ «يعيبط دحاو لكو ءزيح هل بارتلاو

 ول ذإ ءرخآلا زيح ىلإ امهدحأ ةكرحب الإ بيكرتلا لصحي الف «تايعيبطلا يف يتأيس
 يضقي يلقعلا اذإف رهاظ اذهف ؛نيبك رم ريغ نيزواجتم ايقبل هزيح دحاو لك مزال

 الإ نكمي الف «نيطيسب نم بيكرت دوجولا يف ناك نإ هنأ ىلإ دوحولا يف رظنلا لبق

 ىلإ جاتحيف ةهح ىلإو ءةهج نع الإ نكمي الف ةكرح تناك نإو «ةميقتسم ةك رحب
 امهفالتحا ابمأ «عبطلاب نيتفلتخمو نيتدودحم نوكي نأ دب الف رهاظ اذهو «نوتهج

 امك ةيرسق وأ «ةيعيبط نوكت نأ امإ ةكرحلا نإ ثيح نم مزلي امنإف عونلاو عبطلاب

 هكرتي يذلا زيحلا نوكي نأ بحوت يهو «لفسأ ىلإ رجحلا ةكرحك ةعيبطلاف «يتأيس
 رخآلا بلطيو امهدحأ نم برهي نأ لاحتسال اهباشت ول ذإ «هبلطي يذلل افلاخم

 هقح يف هباشتم ضرألا طيسب ذإ ءضرألا هجو ىلع اعبط رجحلا كرحتي ال اذهو
 نإو «ةدوصقملا ةبولطملا ةهجلل ةفلاخم اهنع بورهملا ةهجلا نوكت نأ يغبني ةرورضلابف

 يبطلا فالح ىلع نوكي نأ ةيرسقلا ىنعمف «قوف ىلإ رجحلا ةكرحك ةيرسق تناك

 رسق لكو رسقلا روصتي ىتح «ةهحج نود ةهح ىلإ يعيبط ليم هيف نوكي نأ يغبنيف

 ا ةثلاثلاو ةيناثلا ىوعدلا اهيلع بيس لا وألا ىوعدلا ةباثع. مزاللا اذه ناك (لوألا مزاللاف) هلوق )١(
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 ةفسالفلا دصاقم

 بحوي ؛ةهج نود ةهج ىلإ يعيبطلا ليملا نأ ناب دقو «عبطلا ىلع بترم وهف
 الثم لفسلا ةهجج نأ هانعمف «نيتدودحم امهنوك امأو .نيتهجلا فالتحا ةر ورضلاب

 اذكو «هتیاهنو هدح هعطقنم نوكيف «مطقنا هيلإ ىهتتا اذإ ادرم اه نوكي نأ يغبني
 :ةثالث ةلدأل كلذو ولعلا ةهح

 ذإ ءةيسح ةراشإ ديلاب هيلإ راشي ةلاحم ال دعب يق نوكت امنإ ةهجلا نأ (اهدحأ)
 انركذ دقو ؛مسملا ةكرح هيف نوكي نأ روصتي ال هبلإ ةراشإ ال يذلا يلقعلا رمألا
 .ءالملا ف وأ ءالخلا فو ضرف ,لاحم ةياهن الب ادعب نأ

 تلق اذإف «نيعم دح ىلإ نوكي نأ يسضتقي ةهجلا نم موهفملا نأ (يناغلا)

 نوكي نأ يغبنيف ءبرغلا وأ قرشلا وأ لبحلا وأ رجشلا ةسهج ىلإ ريشي نأ يغبني
 هيلإ ةراشإ الف كولس هيلإ يهتني ال ام لك و «هيلإ اراشم هتهج ةهجلا يذلا رجشلا
 نإف ءرجشلا ةهجل ًادحاو ًادرم رجشلا نوكي معن .هل ةهج الف هيلإ ةراشإ ال امو
 تلق اذإ كلذكو «هيلإ ةراشإلا روضتي مل «هانتم ريغ رجشلا نيبو كنيب دعبلا ضرف
 ؛نيلفاسلا لفسأ هيلإ ىهتني ءانيعم ادحاو ادرم لفسلل نوكي نأ ىضتقا لفسلا ةهج

 .ةتبلأ ةراشإ اهيلإ نكمي مل ةياهن ريغ ىلإ تدامت ولف الإو ءكلذك ولعلل نوكي نأو
 اهضعب لفسلا ةهج يف ةعقاولا ءايشألا نوكت نأ لقعت كنأ وه (ثلاغلا)

 برقأ نوكي ىتح «هيلإ راشم دحو نيعم درم لفسلل نكي مل نإف «ضعب نم لفسأ
 كلت نوكي نأ يغبني لب لفسأ ضعبلا نوكل ىنعم الف «ىلعأ هنم دعبألاو ؛لفسأ هيلإ
 اذإف ءلفسأ نوكي ال لفس نكي مل امف «ىلعأو لفسأ اهيف نوكي الف ءةهباشتم ةهجلا
 يف الإ دعب الو دعب ةهجلاو «ةميقتسم ةكرح لكل نيتدودحم نيتفلتخم نيته نم دبال
 ىتح تاهجلا ددحي دودحم مسج نم دبالف «ءالخلا ةلاحتسا يف يتأيس امك مسج

 .ةكرحلا روصتي
 نأو دبال تاهجلل ددحملا مسجلا نأ (لوألا نسم ةمزاللا ةيناثلا ىوعدلا)

 فال تا روصتي ال هنإف ءاهيف ام ءامسلا ةطاحإ ةكرحلا ميقتسملا مسملاب أطيحم نوكي
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 «برقلا ةياغ طيحلاو دعبلا ةياغ زكرملا نوكيل طيح مسحب الإ عبطلاو عونلاب نيتهجلا
 ةهجلا فالتحا نأ هناهربو .عبطلاو عونلاب فالتخالا ةياغ دعبلاو برقلا نيب نوكيو

 ةلاحتسال ءالخلا يف نوكي نأ لطابو يالم يف وأ ءالح يف نوكي نأ امإ ولخي ال

 نيعتي ىتح «ضعبلل ًافلاخم هضعب نوكي الف هباشتم وهف ضرف نإ ءالخلا نألو «ءالخلا
 نوكي نأ امإ ولخي الف مسج يف ئعأ ءالم يف ناك اذإو ءةهج نود ةهج هنم مسجل

 لحاد يف سيلف مسجلا لحاد ناك اذإف «هحراح وأ مسجلا لحاد ةهجلا فالتحا

 ةياغ طيحلا ناك افوحج ناك اذإ مسجلا نإف ؛طيحملاو زكرملاب الإ فالتحا مسجلا

 ال ثيحب ؛ةهج فالتحا طيحملا ىلإ طيحلا نم ضرف نإف دعبلا ةياغ زكرملاو هنم برقلا
 ىدحإ لاقي ىتح «نيتوافتم نيمسقب ةرئادلا عطقي يذلا طخلا وهو ءزكرملا ىلع رمي

 امهف الإو «ددعلا فالتحا الإ امهنيب سيل ذإ ؛«لامم وهف ىرخألل ةفلاخم نيتطقنلا

 رام رطق ضرف اذإو «هباشتملا طيحلا نم برق امهنم دحاو لكل ذإ ,ناهباشتم عبطلاب

 بيرق دحاو لك نإف ءرطقلا ييطقن دنع نيتهحلا فالتحا ريدقت لاحتسا زكرملا ىلع
 زكرملا زواج ول ذإ طيحلاو ءزكرملاب الإ فالتخا هيف نوكي الف «هباشتملا طيحملا نم
 ضرف نإو «برقلا دح طيخملاو دعبلا دح زكرملا نوكيف «برقلا يف دعبلا نم عقو
 ءدحاو مسج ضرفي نأ امإ ولخي ال هنأل لاحم وهف مسجلا جراخ ةهجلا فالتحا

 لو «هنم برقلا نيعت ادحاو ناك نإف نامسح وأ «هيلاوح تاهحلا ضرفيو زكر ملاك

 ددعلاب الإ اضعب اهضعب فلاخي ال «ةهباشتم هيلاوح زايحألا إف دعبلا ةهج ددحتي
 نيعتي مل امنإو ءدحلا نم اهل دبال ةهجلا نأ انيب دقو «دودحم دح هل سيل هنم دعبلاو

 ال زكرملاف «ةياهن ريغ ىلإ دعبلا يف ةتوافتم رئاود هيلع عقي نأ روصتي زكرملا نأل دعبلا
 برق ليقو نامسج ضرف نإو «ةرورضلاب ادحاو ازكرم نيعي طيحلاو طيحلا نيعي
 نيمسسجلا نم دحاو لك صاصتحا يف لاؤسلا نأل ؛لاحم وهف رخآلل فلاخم امهدحأ
 «مسحجا اذه لثم دحوي ال ًالوأ ةهجلا دحج وي مم ام هنأل «مئاق هب صتحا يذلا عضوملاب

 هباشت نإ رحآلا نم برقلا عم امهدحأ نم برقلا عبطلاب فلتخي ال هنأ ىلع
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 ةفسالفلا دصاقم

 لب ءامهب امهددحتو نيتهجلا نيعت بحوي ال امهفالتحاف افلتحا نإو «نامسجلا

 لو هب صتحا مِل هنأ «هب ٌصتخا يذلا زيحلا يف مسج لك صاصتحا يف ىقبي لاؤسلا
 نإ هنألو «هباشتم ءالنخخلاو هنم دعبلاو ءرخآ ءيش نم برقلاب رخخأ نع زيح زيمتي
 ناكم ىلإ دحاو لك لقن ىتح نيمسجلا ىلع نيزيحلا ليدبت ردق مث كلذ ضرف
 مدع ردق ولو «ناتهجلا لدبت دقو «نيمسحلا فالتحا لاوز كلذ ضتقي مل ؛هبحاص
 «نيتهجلا دحأ عم دعبلا ءاقب ردق امهم «نيتهجلا فالتخا نم مهوت ام يقب امهدحأ

 فالتحخا يقبو «نيمسحلا فالتخا لطبل نيمسحلا بيكر ت ردق ولو مسجلا لطبو
 ال كلذ نأو نيتهجلا فالتحا ةلع نوكي ال نيمسجلا فالتخا نأ رهظف «نيتهجلا

 لبقي نأ ليحتسي طيحملا كلذو ءزك رملاو طيحماب نيتهجلا ددحي طيحم مسحب الإ روصتي
 ددحيف هب طيخي رحخآ مسج ىلإو نيتهج فالتخا ىلإ جاتحي ال هنأل ءةميقتسم ةكرح
 ةميقتسم ةك رح هيف نوكي الف ءةهجلا نع ئغتسي ةهحلا ددحي يذلاو .تاهجلا هل
 ىلع اضرعو ًالوط ءازجألا باهذ قارخنالا ىنعم ذإ قارخنالا لبقي ال هنأ هيلع مزايو

 فالتحخا ةميقتسملا ةكرحلا ةرورض نمو ةميقتسم ةك رح هترورض نمف «ةماقتسالا
 .قبس امك نيتهجلا ددحي رخآ طيح هترورض نمو «نيتهجلا

 ىف ةكرح لك نإف «ةلاحم ال نامزلا ةك رحلا نم مزلي هنأ (ةثلاثلا ىوعدلا)

 نإو .دوحجولا يف نامز نكي مل ةكرح نكي مل نإف ءةكر حلا رادقم وه نامزلاو «نامز
 لكو «فهكلا باحصأ قح يف ناك امك نامزلاب سحت مل ةكرحلاب سفنلا سحت م
 يف سحمي نأ الإ نامز ءاضقناب سحي الف «يناثلا مويلا ةوحض يف هبنتو ةوحض يف مئان
 وأ ةملظب سحأ اذإ هبنتملاو «نامز يف الإ نوكي ال كلذ نأ ةداعلاب ملع ريغتب هسفن
 ريداقم رومألا هذه نم ةداعلاب ملع امهم مونلا نامز فرعي «هيف للح لاوز وأ ءوض

 نكلو «قيلأ تايعيبطلاب كلذ ناك نإو نامزلا قيقحت ىلإ ةراشإ نم دبالو ءنامزلا
 عطقت «ىرخأ ةكرح ريدقت ناكمإ اهعاطقناو ةكرح لك ءادتبا نيب نإ كشال لوقن
 كلت لثم ةكرحلا كلت لثم. عطقي هنإ ىتح ,نيعم ؤطب وأ ةنيعم ةعرسب ةنيعم ةفاسم
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 اهعم ئدتبت «عرسأ ةكرحب عطقي نأ نكمبو ءلقأ الو هنم رثكأ نكمي الو «ةفاسملا

 مل ةعرسلا يف اهتواسو اهعم تأدتبا نإو لقأ ةفاسمف .أطبأ تناك نإو رثكأ ةفاسم

 نيبو فصنلا ىلإ ةكرحلا هذه ءادتبا نيب ناكو «ةفاسملا ءانثأ يف اهنع فلختت
 نكمب كلذكو «ةسماتلا ةكرخلا يياهن نيب يذلا ناكمإلا فصن وه ناكمإ اهعاطقنا

 دقف ءرادقم ىلع الإ درت ال تاديدحتلا هذهو «سدسو عبر ناكمإلا اذه ضرفي نأ

 يعأ «ةكر حلا وه رادقملا سيلف ةكرحلا ّدح ريغ وه رادقملا دحو «رادقم انهه لصح

 :نيهج و نم رادقم ةك رح لكلف ءاط ةفصو ةكرحلا يف وه لب اهتاذ

 .اخسرف ىشم لاقي امك ةفاسملا ثيح نم (امهدحأ)

 ىشم لاقي امك ءانامز ىمسيو هانركذ يذلا ناكمإلا ثيح نم (يناثلاو)

 يف هماسقنا ثيح نم ؛ةكرحلا رادقم وهو نامزلا وه ردقملا ناكمإلا اذهف «ةعاس
 دقو كرحتملا مسجلا رادقم نوكي نأ ليحتسي ذإ «رخأتم ىلإو مدقتم ىلإ هدادتما
 ذإ ءادحاو ةفاسملا رادقم نوكي نأ ليحتسيو «ةقبلاو ليفلا ةك رح نامزلا يف ىواستي
 كلذ دري نأ ليحتسيو «نيخس رف عطقي امو اخسرف عطقي ام نامزلا يت ىواستي دق

 ,ناكمإلا اذه يف نافلتخي دق ةعرسلا يف ناتقفتملا ناتك رحلا ذإ ءؤطبلاو ةعرسلا ىلإ

 يعأ ؛لاوزلا ىلإ قورشلا نم ةكر حلا يواسي بورغلا ىلإ عولطلا نم ةكرحلا نإف
 الإ كلذ سيل اذإف «نامزلا يف اهيواست الو ؛ةعرسلا يف اهسفن فصن يواست اهنأ
 دادتمالا ةرثكف ةكرح نم ًادادتما رثكأ ةك رح نوكت ذإ ءاهدادتما يف ةكرحلا رادقم

 ةدم نع ةرابع نامزلا ذإ «نامزلاو ةدملا لصأ دادتمالا لصأو «هتلق هتلقو نامزلا ةرثك
 ,ةيناكملا ةكرحلا ةدسم الإ نامزلا نوكي نأ نكمي الو ,ةكرخلا دادتما نع يأ ةكرحلا

 ؛لاحب رخخأتملا عم مدقتملا ىقبي ال ءرخأتمو مدقتم ىلإ مسقني ةني رمأ نع ةرابع هنأل

 الو «نآزح هنم عستجي ال ىتح «مرصتلاو ءاضقنالا ىلع وه ام ةرورضلاب طبتراف
 رخأتملا نراقي امو «مدقتم هنإ لاقي اهنم مدقتملا نراقي امف «ةكرحلا الإ هتاذب مرصتي
 تاكرحلل نوكي نأ ىلإ ةحاحلا تسمو ةكرحلا رادقم هنأ رهظ اذإو ءرخأتم هنأ

۳۹ 
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 ارذلاك یریغ هب ردقي ىتح امولعم افورعم نوكي نأ يغبتي رايعملاو ءاهردقب رايعم
 اهرهظأو تاكرحلا عرسأ يه ةيرودلا كلفلا ةكرح كلذك «بايثلا هب عرذي يذلا
 كلذ ذفئاف ءتاسوسحملا رئاس حي اهب لب تاسوسحملا رهظأ سمشلا نإف ؛قلخلل

 اهريغ ردقت يهو ءاهسفن يف رادقم اه كلفلا ةكرحو «تاک رحلا هب ردهي ارايعم
 نم كلفلا ةكرح رادقم نع ةرابع نامزلاف ريغ ردقيو هتاذ يف رادقم هل عارذلاك
 .رخأتملا عم هنم مدقتملا ىقبي ال «مدقتمو رخأتم ىلإ هماسقنا ثيح

 نأ بيك لل ةلباقلا ماسجألا هذه ةك رح نم مرلي هنأ (ةعبارلا ىوعدلا)
 ةكرحلاف ؛ليملل بحجوم عبط اههيف نوكي نأو «ةلاح ال ةهح ىلإ ليم اھبف نوكي
 دعص «ءاملا تع هتك رتو ءاوها نم اقز تألم اذإف «ةنيابتم رومأ ةثالث عبطلاو ليملاو

 تحت ًارهق هتكسمأ نإف عبطلاو ليملاو ةكرحلا هيف دوعصلا ةلاح ينو «ءاوهلا زيح ىلإ
 ؛هتهجج بلط يف كيلع هدامتعاو كدي ىلع هلماحتو هلي سحت تنأو ةك رح الف «ءاملا
 يذلا عبطلا هيف نكلو ءليم الو ةكرح الف ءاملا قوف ناك نإف ليملاب دارملا رهف
 بكرم مسج لك نأ نيبن نأ دوصقملاو «هزيح قراف امهم هزيح ىلإ ليما هيف بحوي
 ىف هناهربو «ةلاحم ال ليم هيف نوكي نأو دبالف ةكرحلل لباق لكو ءةك رحلل لباق وهف
 ةكرحلا اهيلإ ىلا ةهجلا تناك نإف «ةك رحب الإ بكرت ال اهنأل ءرهاظ تابك رمل هذه
 ول اهيلإ كرحتي ال ناك نإف كرحتل هعبطو يلح ولف < ؛عبطلاب اهيلإ ليم هيف كرحتملل
 وه يذلا رّيحلا ىلإ لئام وهف اهيلإ ليم هيف هيف نكي مل نإو هيف ليم ال اذإف «هعبطو يلح
 وهف ريغ ىلإ الو زيحلا كلذ ىلإ هل ليم ال زيح يف مسح دعبلا ىلع ضرف نإف «هيف
 نإف .لاحم هيلإ يضفملاف «لاحم وهو نامز ريغ يف هتكرح نوكت نأ هيلع مزلي ذإ لاح
 ناك اذإ مسجلا نأ يف كشال لوقنف ءهنم مزلي نامز ريغ يل ةكرحلا نأ ملسن ال :ليق
 كيرحتلا ليل امواقم ليما كلذ ناك قوف ىلإ هانكرحو ءالثم لفسأ ىلإ ليم هل
 تناك رثكأ ليملا ناك املك هنإ ىتح «ةكر حلا يف أطب كلذ بجويو «يرهقلا
 توافتف عرسأ ةكرحلا تناك لقأ ليملا ناك املكو ءأطبأ ةكرحلاو دشأ ةمواقملا
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 ليم ال امسح انضرف نإ لوقنف .ليملا توافت ةبسن ىلع ءطبلاو ةعرسلا يف ةكرحلا
 انضرف ولف «ةعاس همسنلف نامز يف هنأ كشالف ءالثم عرذأ ةرشع هانكر حو هيف

 تاعاس رشع يف هنأ ردقنلف «ةلاحم ال أطبأ هتك رح تناك هانكر حو ليم هيف امسح

 نأل ةعاس يف كرحتي نأ مزليف «ليملا كلذ رشع هيف مسح ردقي نأ نكمي لوقنف ءالثم

 مسجلا ةكرح نوكتف «ليملا ىلإ ليملا ةبسن وه ةكرحلا نامز ىلإ ةكرحلا نامز .ةبسن
 لب لاحم اذهو ءهيف ليم ال يذلا مسجلا ةك رحل ايواسم ليملا كلذ رشع هيف يذلا

 ليحتسي كلذك «ةكرحلا نامز يف ايواستيو ليملا رادقم يف اتوافتي نأ ليحتسي امك

 ناهرب اذهف «ةك ر حلا رادقم يف ايواستيو ىمدعو ليما دوحو لصأ يف اتوافتي نأ

 وأ اهيلإ كرحتي ىلا ةهجلا ىلإ امإ «يعيبط ليم نم مسج لك يف دبال هنأ ىلع عطاق

 وهو «ةيناثلا ةمدقملا يف عزاني نم ىلع ركني مبف ليق نإف ؛ناك امفيك اهفالخ ىلإ
 ولخي ال ناكل ءنامز ريغ ف تضرف ول ةكرحلا لاقيف .نامز ريغ نم ةكرح ةلاحتسا

 نإف ؛ةكرح نكت مل دعب يق نكت مل نإف ءدعب يف نكت مل وأ دعب يف نوكت نأ امإ
 درف رهوج روصتي ال هنأو «ةمسقنم اهلك داعبألا نأ انركذ دقف ةفاسمو دعب ناك

 نامزلا نأل مسقني ال نامز روصتي الف ءمسقنت ال ةفاسم الو درف دعب روصتي الو

 ءزجلا نوكيف ؛ةكرحلا ةفاسم ماسقناب مسقنت نأ ةكرح لك ةرورضو ةكرخلا رادقم

 .نامز ىف ةكرحلا نوك ىنعم اذهف «هدعب اميف يذلا ءزجلا لبق ةفاسملا لوأ يف يذلا

 يف هتكرح مدقتي نأ ريغ نم «عرذأ ةرشع يف ءيشلا ةكرح نوكت فيك ةلمحلابو
 لصح دقف رحأتلاو مدقتلا لصح اذإو ؟يناثلا رطشلا يف هتكرح ىلع لوألا رطشلا

 مسقنم دعب لك نأ تبث هنأل «لاحم وهف مسقني ال دعب يف ةكرح ضرف امأو «نامزلا

 ءزج اهيف روصتي ال :ةمسقنم ةرورضلاب ةعبرألا هذه نامزلاو ةكرحلاو مسجلاو دعبلاف
 .قبس امك درف

 (ةميقتسم ةكرح الإ عبطلاب كرحتت ال تابكرملا هذه نأ (ةسماخلا ىوعدلا)

 هيف كرت نإ هل ضرف يذلا هزيح نأل ءىعيبط ناكم نم هل دب الف مسج لك نأل

١4١ 



 ةفسالفلا دصاقم

 عضوملاف «رحآ عضوم ىلإ هنع ىحنت نإ هيلإ هليمو يعيبط هل وهف «هيف رقتسا هعبطو
 ةقرافملا دنع ضرسعيف «يعيبطلا هعضوم ىلإ يعيبطلا هليم نوكيو «يعيبط هل بولطملا
 الإ ديلإ كرحتي الف هيلإ هليم ناك اذإو «هيلإ هلوصو دنع هيف نوكسلاو هيلإ ةكرحلا
 برقأو .هيلإ ال هنع ًالئام ناك هيلإ قرطلا برقأ نع فرحنا نإ هنإف «قرطلا برقأب
 نأ تبث اذإو «ةرورضلاب هيلع ةكرحلا نوكتف ميقتسملا طخلا وه نيتطقنلا نيب قرطلا
 طيحلا اهيوحي ىلا ماسحألا هذه ةيعيبطلا ةكرحلا مسقنتف ,طيحماو طسولا الإ ةهج ال

 طولا نم (ىرحألاو) طسولا ىلإ طيحملا نم (امهادحإ) نيتميقتسم نيتك رح ىلإ
 .طيحا ىلإ

 هذه ةكرح ئيعأ اهثودح ثيح نم ةك رحلا نأ (ةسداسلا ىوعدلا)

 ا كات كم ا ر لإ او ا لع لدن فاك ولا
 اه ةياهن ال ةمئاد ةكرح ىلع لدت ةثداح ةكرح لكف «ةيرودلا ةيوامسلا ةكرحلاب

 ةكرح نم دب الف ةنئاك ثداوحلا ذإو ءثداح ثودح روصتي مل كلذ ضرفي مل نإ
 ناك ول هببسو «لاحم ببس ريغب ثداحلا ثودح نأ هناهربو ءا ةياهن ال ةمئاد
 ةلاح ديزم ىلإ ببسلا راقتفال ثدحي ال ناك اغإف ثدحي ال ناكو ءلبق نم ادوحوم
 «ببسل ةلاحلا كلت ثدحت مل ام ببسلا ثدحي ال اذإف .داجيإلل اهب دعتسي ةطيرشو
 ىلإ رقتفيف ؟اهلبق ثدحت ملو نآلا تثدح مل اهنأو «مزال ةلاح لا كلت يف لاؤسلاو

 الو ءاهل ةياهن ال بابسأ ىلإ ةرورضلاب تاثداحلا رقتفيف لسلستي كلذكو «ببسلا
 ىلع امإو ءاعم ةدوجوم قواستلا ىلع نوكت نأ امإ بابسألاو للعلا كلت ولخي
 كلذو «قحالتلا الإ ىقبي الف هانلطبأ دقو ؛لاحم اعم ةياهن الب للع دوجوو «بقاعتلا
 ال ثودح ال ةدرطم اهتلمجو «ثداح هنأك اهنم ءزج لك ةمئاد ةكرحب الإ نوكي ال

 ةكرحلا هذه عاطقنا ضرف ول ءءزج لك اذكو ءاهدعب امل اببس اهؤازجأ نوكي ىتح
 ثدحي مل ةلاح يف ثدحي مل اذإ هنإف «ثداح ثودح اهدعب لاحتسال ةلاح يف

 :ثودحلا روصتي الف «هلثم ىلإ رقتفي اضيأ ثداحلا كلذو ثداح ىلإ رقتفيف ءاهدعب
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 يف ةبشخلا هذه تلبق مِل لاقي نأ هلاثم ءلاؤسلا عطقنا ةمئاد ةكرح تضرف امهمو

 لاقيف ؟ضرألا يف ًانوفدم ناكو «هلبقي هلبق نكي م و «نآلا يتابنلا سفنلا ضرألا
 ؟نآلا لادتعالا ثدح ملو لاقيف «ءلبق نم لادتعالا مدعو ءاتشلا يف ةدوربلا طرفل

 عافترال لاقيف ؟ءاوهلا ةرارح نآلا ثدح ملو لاقيف ءاوهلا ةرارح ثودحلا لاقيف

 لمحلا جرب لحد ملو لاقيف «لمحلا جرب اهوحدب ءامسلا طسو نم هبرقو سمشلا
 نكع ملو «نآلا توحلا رحآ نم تلصفنا امنإو ةكرحلا اهعبط نأل :لاقيف ؟نآلا

 ببس توحلا هتقرافم نوكيف هيلإ لوصولا دعبو «توحلا ةقرافم الإ لمحلا لوخد

 لاصفنإلا ببس توحلا ىلإ لوضولا عم عبطلاب اكرحتم هنوك نوكيو ءلمحلا لوخد
 ريغ ىلإ ىدامتي اذكهو «هلبق امن لاصفنالا توحلا ىلإ لوصولا ببس نوكيو «هنم
 ةكر حلا ىلإ ةلاح ال ةرحآلاب ةيضرألا اهبابسأ لسلست دعب ثداوحلا عحرتف «ةياهن

 ءايشألا ثودحل اببس ءامسلا ةكرح نوكتو «كلذك الإ نوكي نأ نكمب ال «ةيوامسلا

 :نيهج و نم
 هعم رودت «سمشلا عم نوكي يذلا ءوضلاك هعم ببسلا نوكي نأ (امهدحأ)

 ءائيشف اعيش رطق لك يف راهنلا ثدحيف ءائيشف اعيش ضرألا نم ءزج لك يف ثدحي مث
 يف سانلا راشتنا راصبإلا ببسب ثدحيو «ماللظلا لاوزو راصبإلا هببسب ثدحميو
 .ىفخت ال ماعلا يف ثداوح تاكرحلا كلت نم ثدحيو «تاكرحلا فانصأب مهضارغأ

 «بابسألا ىلإ دادعتسالا لوصول اببس ةيرودلا ةكرحلا نوكت نأ (رخآلاو)

 يف ةرارح بحوت سمشلا نأ امك «طورشلا منت ال ثيح نم تاببسملا رخأتت نكلو
 رذبلاو ءرذبلا مدعل رخأتي نكلو ءاهيف رذب نارذبلا يف ريثأتلل اهببسب دعتست ضرألا
 رذبلا ثب رسيت اذإف ءرخآ ببس ىلع ىنتبت هتدارإو ءرذبلل كرحتملا ةدارإ مدعل رحأتي

 لشمل ثداحلا رحأت ناكو «لحلا دقفل رثؤت ال ناك اذه لبقو «نآلا ةرارحلا تلمع

 الغم نيطلاو ءاملا نيب بيكزلا نأ رهظ دقو .ءايشألا ثودح روصتي اذكهف «كلذ
 فالتحا نکع لو ةرورضلاب نيتهجلا فالتحا ىلع تلد ةك رحلاو «ةك رحلا ىلع لد
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 ماودلا ىلع ًاكرحتم نوكي نأو دبال هنأو ءامسلا وهو طيحم مسحي الإ نيتهجلا
 اذإ ثيحب راصو «سوسحلا تقفاو ةلدألا هذه اذإف ثداوحلا ثودح روصتي ىتح
 ىندأ يف هلقعب رظن اذإ ءاهتطاحإو اهتكرحو ءامسلا دهاشي ال يذلا ىمعألا هلمأت

 الإو ةكر حلا روصتي ىتح «ماودلا ىلع رودت ءامس دوجو نم دبال هنأ ملعي ةكرح
 دوجو هل نوكي الف هيلع ارودقم نوكي ال لاحملاو ؛لاحم كلذ نود ةكرحلا قلخف
 .ةجيتنلاب هيلع ةلالدلا وهو ءنآلا ناهربي ءامسلا ةك رح انيب دق ذإف نآلاو .ةتبلأ
 .هماكحأ ركذنلو كرحتي مل هنأو هتكرح ببس ركذنف

 سفن نع ةكرحتم اهنإ اهيف ىواعدلا (ةيوامسلا ماسجألا يف لوقلا)
 سيل هنأو ااو ادا تاب لل اروضت انك داو دارا

 اهنم فرشأ فيرش رهوجب هبشتلاو قوشلا اهضرغ نأو .تايلفسلاب مامتهالا اهضرغ
 نأو ًابرقم اكلم عرشلا ناسلبو ادرجب ًالقع كلذ ىمسي «ماسحألا نيبو هنيب ةقالع ال
 دل د عل اهضعب نأو «عابطلا ةفلتخم تاوامسلا ماسحجأ نأو ةريثك لوقعلا

 .ضعبلا

 دقو دهاشمف ةكرحتم اهنإ امأ «ةدارإلاب ةكرحتم اهنأ (ىلوألا ىوعدلا)
 عضو هل ناك انكاس ضرف اذإ طيحلا مسجلا اذه نإ لوقنف ديزنو هيلع ًاضيأ انللد

 نكي مل اسحت اذه ردق ولو نآلا انقوف ًالثم «هنم نيعم فصن نوكي یتح «صوصخ
 نيعتي نأ ليحتسيف ءدحاو هئازحأ رئاس ىلإ ةفاضإلاب لوحلا ءازجأ رئاس نأل الا

 ءزجلا كلذ ناكل ءقوفلا ةهج هضعبل نيعت ول ذإ ؛هئازجأ نم ءرحل لوحلا نم ءزح
 ىلع طئاسبلا ةكرح نم عمتجي امنإ بكرملاو ءًابكرم ناكلو تحت هل نيعت يذلل ًافلاخم
 ضعب هيف زيمتي ال طيسبلاو «ةميقتسملا ةكرحلل اهوبق ةلاحتسا ناب دقو ,ةماقتسالا
 هنأ انركذ دقف ةكرحلل لباق لكو «ةكرحلل ةلباق يه اذإف «ضعب نع لوحلا ءازحأ
 ةميقتسملا ةكرحلا ىلإ ًاليم كلذ نوكي نأ زوجي الو «ليم هعبط يف نوكي نأو دبال
 هليم نوكيف «تاهحلا هل ددحي رخخآ مسح ىلإ جاتحي ذإ «ةميقتسملا ةكرحلا لبقي ال هنإف
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 يف نوكي نأ اذإ بحاوف ءطسولا لوح رودلاب كلذو «هيلع لوحلا ءازحأ لدبت ىلإ
 نم ءازجألا ضعبب ىلوأ لوحلا ضعب سيل ذإ ءطسولا لوح ةك رحلا ىلإ ليم هعبط

 نأل ةدارإلا نع لاح ضحم عبطب ةكرحلا هذه لثم نوكي نأ ليحتسيو «ضعب

 عضولا كلذ ىلإ لصو اذإف ءرحآ عضو بلطل عضو نم بره ةيعيبطلا ةكرخلا
 هل ًامئالم ناك نإ هنأل «هقراف ام ىلإ عبطلاب دوعي نأ لاحتساو «هيف َّرقتسا يعيبطلا
 الإ ةكرحلاب هقرافي ءامسلل عضو نم امو ؟هيلإ عجر ملف ايفانم ناك نإو ؟هقراف ملف

 ةدارإلاب لب عبطلاب كلذ نوكي الف «ماودلا ىلع دئاع لئاز وهو «هيلإ دوعيو

 هيمسن اهنإف ةدارإو روصت هلام لكو روصت عم الإ ةدارإلا نوكت الو «رايتحالاو

 ةروصو ةصاح ةعيبطب لب ام امسج هنوك درجمم روصتو ةدارإ مسجلل سيل ذإ اسفن

 .ةيناسفن ةكرح ةدارإلاب ءامسلا ةكرح اذإف «سفنلا اهنع ةرابعلاو ةصوصخم
 ال اضحم ايلقع ًائيش ءامسلا كرمم نوكي نأ زوجي ال هنأ (ةيناثلا ىوعدلا)

 تباشلا رهوملا نع ةرابع يلقعلاو ءًاضح ًاعبط نوكي نأ زجي مل امك يخت لبقي
 ةلاح ىلع تباشلا لوقنف «ريغتلا لبقي امع ةرابع ىسسفنلاو «ريغتلا لبقي ال يذلا
 ضرألا نوكس نوكي نأ زوجيف ؛ةدحاو ةلاح ىلع تباث الإ هنم ردصي ال «ةدحاو
 يف ًامئاد اهنإف ءامسلا عاصوأ امأ .ةدحاو ةلاح ىلع مئاد هنأل «ةتباث ةلع نع الثم

 نم ةكرحلل بجوملا نإف «ريغتم ريغ تباث وه ام ةبجوم نوكي نأ ليحتسيف ؛لدبتلا
 هذه نأل ةلاحلا كلت ىلع يقب نإ (ج) ىلإ (ب) نم ةكرحلا بحوي ال (ب) ىلإ ()
 اذإف ءًالوأ مزل ام ريغ اهنم مزلي الف اهاح ىلع ةلعلا تيقب نإف «ىلوألا ريغ ةكرحلا
 اهيلع أرط ببسب ثلاث ىلإ يناث دح نم ةكرحلل اهؤاضتقا نوكي نأو دبال

 رخآ هجو ىلع كرح درب اذإ هنإف «هتيفيك فالتحال هكيرحت فلتخي يذلا ءيشلاك

 نإف ؛بجوملا ريغت دنع بجوملا ريغت نم دبال اذإف .ةرارحلا ةلاح يف هكيرحت فلاخب

 ديدحت نم دبال ًاذإف ءاهددجتو تادارإلا ريغت نم دبالف ةدارإلا وه بجوملا ناك
 ال جحلل كتدارإف ؛ةيئزج ةكرح بحوت ال ةيلكلا ةدارإلا نأل «ةيئزحلا تادارإلا
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 ل سس يي سس يت ل

 ةيئزج ةدارإ كل ددجتي مل ام «ةنيعم ةهج ىلإ يطختلاب كلحر ةك رح بحوت
 ءارو امل روصت ةوطخلا كلتب كل ثدحي مث «هيلإ تيطخت يذلا عضوملا ىلإ يطختلل
 ةيلكلا ةدارإلا نم ثعبني امنإو «ةيناثلا ةوطخلل ةيئزج ةدارإ هنم ثعبنيو «ةوطخلا كلت
 ثداحلا نوكيف ءةبعكلا ىلإ لوصولا ىلإ ةكرحلا ماود يضتقت يلا ةيئزخبا تادارإلا
 يئرزجلا روصتلاب تثدح ةدارإلاو ةدارإلاب تثدح ةكرحلاف «ةدارإو اروصتو ةك رح
 هلاثم نوكيو «ةكرحلاب تثدح ةيلكلا ةدارإلا عم يئرحلا روصتلاو ,ةيلكلا ةدارإلا عم
 هيدي نيب ةوطخ رادقم الإ ًالثم جارسلا هل رهظي ال «ةملظ يف جارسب يشم نم

 ةكرحلل ةيلكلا ةدارإلاو روصتلا نم هل ثعبنيف «جارسلا هعمو ةدحاو ةوطح روصتيف
 ىلا ةدارإلا بجوم يهو اهنيعب ةوطخلا لصحتف ءاهنيعب ةوطخلا كلتل ةيئزح ةدارإ
 روصتيف «ىرخألا ةوطخلا روصتل اببس ةوطخلا كلت نوكت مث ءروصتلا بحوم يه
 .ىرخأ ةوطح ةدارإ روصتلا نمو «رخآ روصت ةوطنلا نم ثدحيف ةوطنخملا لصحت و
 ةيئزح ةكرح نوكت نأ نكمب الو «ماودلا ىلع اذكهو .ىرعألا ةوطخلا ةدارإلا نمو
 تادارإلا ريغتب ريغتم وه ام لكو ءءامسلا ةك رح نوكت نأ نكمي اذكهف كلذ الإ
 .ًالقع ال اسفن ىمسي تاروصتلاو

 رمأ نأو .يلفسلا م اعلاب امامتها كرحتت تسيل اهنأ (ةنلاغلا ىوعدلا)

 ةكرح لك نأ هناهربو ءاهنم فرشأو لجأ رمأ اهضرغ لب اهمهي سيل يلفسلا
 ءبضغلاو ةوهشلاب ةكرحلا يه ةيسحلاو «ةيلقع وأ ةيسح ةينامسح نوكت اغنإف ةيدارإ
 ببس وه ام بلط نع ةرابع ةوهشلا نإف ءةوهشل ءامسلا ةكرح نوكت نأ ليحتسيو
 ةوهش هل نوكي نأ ليحتسي ,كالهلاو ناصقنلا هسفن ىلع فاخمي ال امو ءاقبلا ماودل

 كالهلل بجوملا داضملا يناثلا عفدت ةوق نع ةرابع هنإف «بضغ هل نوكي نأ ليحتسيو
 هيلع ليحتسي كلفلاو ؛يفانملا عفدل بضغلاو مئالملا بلط ةوهشلاف «ناصقنلا وأ
 يلمع نوكي نأ دبالف «ليبقلا اذه نم هضرغ نوكي نأ نكح الف «ناصقنلاو كاله
 نوكي نأ امإ ولخي ال ناكل ناك ول كلذ نأ هيلع ناصقنلاو كالهلا ةلاحتسا ناهربو
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 وأ هتعيبطو هتروص لاوز وأ «قارخنالاو راسكنالاب لاصتالاوهو ؛هنم ضرع لاوزب
 هانعم نإف ءراسكناو قارخنا هل نوكي نأ لطابو «هتدامو هتروصب هلصأ نم همدع

 نم كلذ نأ عأ قرفتلا ىنعم وهف «ةميقتسم تاهح يف اضرعو الوط ءازجألا لاوز
 هتروص نالطب ضرعي نأ لطابو «ةميقتسملا ةكرخلا لبقتال اهنأ ناب دقو «هترورض

 سبلت وأ ءلاحم وهو ةروصلا نع ةيلاخ ىقبت نأ امإ ولخت ال ةداملا نأل «هتدام نع

 هترورض نم داسفلاو نوكلا نأل «لاحم وهو اداسفو انوك كلذ نوكيف ىرخأ ةروص
 يعدتسيف «عبطلاب ىلوألا ةروصلا فلاخت ةروص لبقي امنإ هنإف «ةميقتسملا ةكرحلا لوبق

 اذإ هنإف ءاوحلا لويهك «ةميقتسم ةكرح ناكملا كلذ ىلإ كرحتيف هناكم ريغ اناكم
 ءاملا زيح ىلإ كرحتي نأبالإ كلذ روصتي مل ةيئاملا ةروص سبلو «ةيئاوها ةروصلا علح

 هل سيل ام لك نأل «لاحم وهف هتدام مدع يأ هلصأ نم همدع اّمأو ءةميقتسم ةكرح

 نم تب دق ذإ «مدعلا دعب هدوجو ليحتسي امك «دوحجولا دعب همدع ليحتسيف ةدام

 الف ءتباث فصو وهو هثودح لبق هثودح ناكمإ ذإ دام هلف ثداح لك نأ لبق

 دعب هدوجو ناكمإ ىقبي ىتح «ةدام نم الإ ءيشلا مدعي ال كلذلف «لح نم هل دب

 دوحجوملا بلقني نأ لامجمو هدوحجو دعب ليحتسي امادعنا مدعني الأو فتدام ف همدع

 يب موقي رهوج ىلإ فاضإ فصو وه يذلا ناكمإلا ىعدتسا انكم يقب اذإو ءالاحم
 ىقبي الف ءبضغ الو ةوهشل اهتك رح نكت مل ءاهيلع ريغتلا ةلاحتسا اذهب تبث اذإف
 «تادسافلا تانئاكلا هذهب مامتهالا اهضرغ نوكي نأ ليحتسيو يلقع ضرغ الإ

 وهف ءيشلل داري ام نأل «تايلفسلا هذه اهتكرحو اهدوجو نم ضرغلا نوكي ىتح

 «تايلفسلا نم سحأ تايولعلا نوكي نأ ىلإ يدؤيف «ةلاحم ال ءيشلا كلذ نم ّسمأ

 «ةوقلاب يهو ةريغتمو ةصقان تايلفسلا هذهو ,كالهلل ةلباق ريغ ةيلزأ تايولعلا نأ عم

 فينو ةئام ضرألا لشم اهنإف ءسمشلا مرج نم ريسي ءزج اهيف ام ضرألا ةلمجو
 نوكي فيكف «ىصقألا كلفلا فيكف ءاهكلف ىلإ سمشلا مرح ةبسن الف ءةرم نيتسو

 كلت نم ضرغلا نوكي فيكو «ةسيسخلا رومألا هذه مسجلا اذه لثم نم ضرغلا
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 ةفاضاإلاب ةسيسحخ هذه نوكي ال فيك و «ةسيسخلا رومألا هذه ةمئادلا ةيلزألا ةك رحلا

 طق هنم لماكلاو «صقان هرثكأو ؟ناسنإلا هفرشأو «ناويحلا تايلفسلا فرشأو اهيلإ
 يأ ءاصقان ادبأ نوكيف لاوحألا فالتحا نع كفني ال هنإف «لامكلا مات لاني ال

 ةيولعلا مارجألاو «هل لمكأ ناكل هل لصح ولو «هل نكمم وه يذلا رمألا دقاف نوكي

 عضولا وهو اهضارغأ سحأ ىلإ عجري ام الإ ,ةوقلاب ءيش اهيف ام لعفلاب يهو ةلماك
 نإف ليق نإف .ةتبلأ هسفن يف سحألا لحأل سحألا فرش الإ دصقي الو «يتأيس امك

 ملعملاو ءمنغلا نم سحأ يعارلا نكيلف «ريغلا كلذ نم ّسحأ وهف هريغل داري ام ناك

 الإ ملعملا الو ,منغلل الإ يعارلا داري ال ذإ «ةمألا نم يبنلاو ؛ملعتملا نم سحأ

 ثيح نم منغلا نم ّسحأ وهف يعارلا امأ :ليق .ةمألا داشرإل الإ يبلا الو ءملعتملل

 ةياعرلا لجأل ةبولطم ريغ هتيناسنإو «ناسنإ هنإ ثيح نم فرشأ وه امنإو «عار هنإ

 ؛منغلا نم سمخأ رابتعالا اذهب وهف ءايعار هنوك فصو الإ هنم ربتعي مل نإف ءطقف
 ىوس فصو هل نكي مل نإ «ةرورضلاب منغلا نم سحأ هنإف منغلل سراحلا بلكلاك

 «فرشأ نوكي نأ زوجي هحولا كلذب وهف ,ديصلا هنم ىتأتي ناك نإف ءايعار هنوك
 داري ام نأل هنم سمعأ نوكي «ةرورضلاب طقف منغلل سراح هنأ ثيح نم وه امأف

 ملعملا نع باوحلا وهو ؟هنم سحأ نوكي ال فيكف «ريغلا كلذل عبت وهف «هريغل
 نإو ًافيرش اهب نوكي تافصب هسفن ف لماك هنإ ثيح نم ىبنلا فرش نإف «يبلاو

 نوكي نأ مزل «حالصإلا فصو الإ هنم ربتعي مل نإف ءقلخلا حالصإب لغتشي م

 نوكي نأ يق دعب يأو ليق نإف «حالصإلا يف لمعتسملا نم فرشأ هحالص بولطملا
 ريخلا لعف نإف ؟انسح هنم ردصي ام نوكيلو ًالصاف اريح نوكيل ريخلا ةدافإ هضرغ

 لعف نإ لئاقلا لوق لبق .هل ةدوصقم اهتاوذ ثيح نم تايلفسلا نوكت الو نسح
 اذإ امأف «حئابقلا نع اورجزنيل ماوعلا هدقتعت نأ ةحلصملاو ءروهشم مالك نسح ريخلا

 ءريخلا لعف وهو عوضوملا امأ «ليصفتو ثحب هعوضومو هلومحم يفف قيقحتلا ىلإ در
 ىلع لدي ال تاذلاب يذلاف ءدصقب نوكي ام ىلإو تاذلاب نوكي ام ىلإ مسقني وهف
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 رمأ هنم دصقي الو ريح وه ءرمأ هتاذ نم مزلي ثيحب هتاذ نوكي نأ هانعمو «صقنلا
 ةيرودلا ةكرحلا نأ انركذ دقو ءضرغو ةدارإب نوكي ال لعفلا اذهو «ةتبلأ رحآ

 هلعف نوكي نأو دبال ذإ ,دصاقلا ناصقن ليلد وهو ءدصقب نوكي نأ رخآلاو ءةيدارإ

 ىلإ رقتفا امل الماك ناسك ولو «هل نكي مل ام لعفلاب هل لصحيل «هلعف ال نم هب ىلوأ

 .ةتبلا ةدارإو دصق نكي مل اذه نكي مل نإف «رحآ رمأ باستكا

 وه ام ىلإو «هتاذ يف نسح وه ام ىلإ مسقنيف نسح هنأ وهو لومحملا امأو
 .لعافلا قح يف نسح وه ام ىلإو «لباقلا قح ف نسح

 دوحجولا ناك «همدعب لبوق اذإ لكلا دوجو نإ لوقن امكف هتاذ يف نسحلا امأ

 ال ذإ لوألل اريح نوكي الو «ریخ وه ام هنم مزلي تاذ لوألا تاذو «مدعلا نم ًاريخ

 .هل ريخ لكلا لاقي ىتح «لكلا ريغ من سيل ذإ لباقل ريخ وه الو ءائيش هنم ديفتسي

 رمأ ىلإ هراقتفاو لباقلا ناصقن ىلع ليلدو «نسح وهف لباقلل نسحلا امأ

 .همدع نم هل لمكأ هدوجو

 نع ىنغتسال الماك ناك ول ذإ ؛لعافلا ناصقن ىلع لدي لعافلل نسحلاو
 ةليضف ناسنإلا قح يف ريخلا لعفلا نأ رهتشا انإو «لعفلاب لامكلاو ريخلا ةدافتسا

 الإو ء«ريحخ هعبط ىضتقم ىلإ ةفاضإلاب وهف ءرشلا هنم عقوتي هنأل ,ناصقن ال لامكو
 مم نإ :لوقنف اذه تبث اذإف ءناصقن قلطملا لامكلا ىلإ ةفاضإلابو ةقيقحلا يف وهف

 دبالف «ةدارإ هيلإ هجوتي نأ روصتي الو ءاضرغ نكي مل لعافلل اريح ريخلا ةدافإ نكي

 .اضرغ نوكي نأ روصتي ىتح هل ريخ هنوك هجو نيبن نأو
 تابثإ ىلع لدت ةكرحلا نأ يهو «ةدرججا لوقعلا تابثإ (ةعبارلا ىوعدلا)

 ادرج القع ىمسي اذه لثمو «هيف عبطنم الو مسحب سيل ءريغتم ريغ فيرش رهوج

 اه ةياهن ال ةمئ ةمئاد ةكرخلا هذه نأ قبس دق هنإف «يهانتلا مدع ةطساوب هيلع لدي اغار

 يف نوكي نأ ليحتسي ذإ «ةكرحم ةوق نم دادمتسا اه نوكي نأو دبالف ءادبأو ًالزأ

 باقل ريدي سقت سف يسم 06 ؛هل ةياهن ال ام ىلع ةوق مسجلا
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 ريغ ىلإ كرمي نأ امإ «ولخي ال ةوقلا ضعب ناكل ماسقنالا انمهوت ولف «ةوقلا ماسقنا

 ,ةياغ ىلإ كرمي نأ امإو ءلاحم وهو توافت ريغ نم لكلا لثم ءزجلا نوكيف «ةياهن
 نأ روصتي ال هنأ تبثف ءايهانتم عومجلا نوكيف «ةياغ ىلإ كرحي اضيأ رحآلا ضعبلاو

 ةكرحلا هذه دبال اذإف مسج يف ةوقلا كلت نوكتو «يهانتم ريغ رمأ ىلع ةوق نوكي
 :نامسق كرحلاو .داوملا نع درج كرح نم

 .بحملا بوبحلاو ديرملا دارملاو ءقشاعلا قوشعملا كرحي امك كرحي (امهدحأ)

 هلجأل ام وه لوألاو «لفسأ ىلإ مسجلا لقثلاو ندبلا حورلا كرحت امك (يناغلاو)
 نوكي لعاف رشابم ىلإ رقتفت ةيرودلا ةكرحلاو ؛ةكرحلا هنم ام وه يناثلاو «ةكرحلا
 هنم ردصي ال ريغتي ال يذلا درجا نأل ًاريغتم اسفن الإ نوكي ال كلذو ءةكرحلا هنم
 هنوكل ؛ةوسقلا يهانتم ةكرحلل لعافلا سفنلا نوكتف كلذ قبس امك ةريغتملا ةك رحلا

 نع ایرب نوكيو ,ىهانتت ال يلا هتوقب مسجم سيل دوجوم هدعب نكلو اینامسح
 رکی لب ةكرحلل ًالعاف نكي الو ,ةياهنلا نع هتوق جرخت ىتح ةلاحم ال ةداملا

 ارشابم هنوك ثيح نم ال ءادوصقمو اقوشعم هنوك ثييح نم ةكر حلا هلحأل

 قوشعملا كيرحتك «قشعلا قيرطب الإ هسفن يف كرحتي ال كرحم روصتي الو ؛ةكرحلل
 :ليق ؟قشعلا قيرطب اك رحم لقعلا اذه نوكي نأ روصتي فيك :ليق نإف .قشاعلل

 ملعلا بلاط كرحي هنإف « ملعلاك هتاذ بلطي ثيحب نوكي نأ امإ «قيرطلا اذهب كرحا
 هب هبشتلا بلطي ثيحب نوكي نأ امإو «هتاذ لوصح بولطملاو هل هقشع قيرطب
 هب هبشتلا بحي هنأ ىنعم ىلع هك ر عو ءذيملتلا قوشعم هنإف ذاتسألاك ءءادتقالاو

 نوكت نأ زوجي الو هب هبشتلا داري «ميظع فصوب فصتم هيف بوغرم لك اذكو
 هنإف «هتاذ مسجلا لاني نأ روصتي ال يلقعلا ىنعملا نإف «لوألا مسقلا نم ةكرحلا هذه

 فصو باستكاب هب ءادتقالاو هبشتلا بحي هنأ الإ ىقبي الف .مسج يف لحي ال هنأ ناب

 .اكيرإ :ايرب )١(
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 نكمي الو «هذاتسأب ذيملتلاو «هيبأب يبصلا هبشتك فصولا يف هنم برقيل .هفصو هبشي

 ءرمألا يف ضرغ هل نوكي نأ يغبني رمآلا نإف «رامتيالاو رمألا قيرطب نوكي نأ

 يق ضرغ هل نوكي نأ يغبني ًاضيأ رمتؤملاو «ريغت لوبقو ناصقن ىلع لدي كلذو
 ةدئاف الب طقف رمأ هنأ لحأل رمألا لاثتما امأف ءدوصقملا وه ضرغلا كلذو «رامتيالا

 ةئالث هل نوكيف ءقوشعملاب هبشتلا قيرطب الإ نكمي ال هنأ تبث اذإو ءنكمي الف

 :طورش

 بولطملا فصولا كلذل روصت «هبشتلل ةبلاطلا سفنلل نوكي نأ (لوألا)
 .لاحم وهو هفرعي ال امل ابلاط هتدارإب ناك الإو «قوشعملا تاذلو

 .هيف ةبغرلا روصتي مل الإو ًاميظع ًالياح هدنع فصولا كلذ نوكي نأ (يناثلاو)
 روصتي م الامم ناك نإ هنإف «هقح ق هلوصح انکم نوكي نأ (ثلاثلاو)

 لاوزلا بيرق ضراع وه يذلا ليختلاو «نظلا قيرطب الإ ةقداص ةيلقع ةدارإب هبلط

 .ادبأ مودي الو
 ثعبنيف ؛قوشعملا كلذ لامحل كاردإ كلفلا سفنل نوكي نأو دبال اذإف

 هنم ثعبنيل ولعلا ةهج ىلإ هتافتلاو «هرظن يضتقي يذلا هقشع لامجلل هروصتب

 قشعلاو .قشعلا ببس لامحلا روصت نوكيف ؛هبشتلا نم بولطملا ىلإ ةلصوملا ةكرحلا
 ام وأ ؛قسحلا لوألا وه قوشعملا كلذ نوكيو «ةكر حلا ببس بلطلاو بلطلا ببس
 ءريغتلا لوبق نع ةهزنملا ةيلزألا ةدرحملا لوقعلا نيعأ «نيبرقملا ةكئالملا نم هنم برقي

 قشعلا اذه ليصفت نم دبالف ليق نإف .اه ةنكمملا تالامكلا نم ءيش اهزوعي ال ىلا

 وه ام ىلإ هجوت هنإف بلط لك ليق «ةك رح اب هليصحت بولطملا فصولاو «قوشعملاو
 ءيشلا نوك نإف «ةوقلاب ءيش هيف سيل لعفلاب مات هنأ وهو «دوجولا بجاو ةيصاح

 نم ةوقلاب وه دوجوم لكف «هل هلوصح نكمب وه لامك دقف هانعم ذإ ءناصقن ةوقلاب
 بولطمف لعفلا ىلإ ةوقلاب ام هنع لوزي نأ هبلطو «هجولا كلذ نم صقان وهف هجو
 لعفلاب وه ام لكو «ةلاحم ال ٌسأ وهف ةوقلاب هيف رثكي ام لكو هلينو «لامكلا لكلا
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 نودكي ةراتو ةوقلاب نوكي ةرات هرهوج يف ناسنإلاو ءلماك وهف هحو لك نم

 ةياغ لاني ال ةوقلاب هضارعإ يف لازي الف لعفلاب هرهوج يف راص اذإو «لعفلاب
 .ةوقلا هقرافت الو ندبلا يف ماد ام «لامكلا

 ثداحب سيل هنإف .ةتبلا هرهوج يف ةوقلاب نوكي الف يوامسلا مسجلا امأو

 وه ام لك يأ لعفلاب وه لب ءهلكش يف الو اضيأ ةيتاذلا هضارعأ ف ةوقلاب نوكي الو
 اهلضفأ تائيحلا نمو ؛ةركلا يهو اهلضفأ لاكشألا نم هل ذإ «هل لصاح وهف هل نكمم
 نأ نكمب ال دحاو رمأ اه ىقبي امنإو تافصلا رئاس اذكو «فيفشلاو ةءاضإلا يهو

 رخآ عضو ىلع هضرف نكمأ هل ضرف عضو لك نإف عاضوألا وهو «لعفلاب نوكي
 ةوقلاب ردقلا اذه هيف نكمي مل ولو «ةدحاو ةلاح يف نيعضو ىلع نوكي نأ نكع ال ذإ

 مزلي ىتح «ضعب نم ىلوأ عاضوألا ضعب سيلو «ةدرحلا لوقعلاب هبشلا بيرق ناكل
 عمجلا نكمأو «ددعلاب عاضوألا عيمج نيب عمجلا نكمي مل ذإو «ةيقبلا كرتيو كلذ

 ميدتسي نأو «لعفلاب هل عضو لك نوكي نأ دصق «بقاعتلا ليبس ىلع عونلاب اهنيب
 مل امل ناسنإلا نأ امك «لعفلاب امئاد عاضوألا عون نوكيل «بقاعتلا قيرطب اهعيمج

 ةيرودلا ةكرحللو «بقاعتلا قيرطب هعون ظفح هئاقبل ربد «لعفلاب هصحش ءاقب نكي
 نإ ةميقتسملا ةك رحلا نإف توافتلاو ريغتلا نع اديعبو (لعفلاب هنوك يي ةيصاخ اضيأ

 يف روتفلا ىلإ تريغت ةيرسق تناك نإو ءاهرحآ يف نوكسلا ىلإ تريغت ةيعيبط تناك
 فلكت امهم يوامسلا مسجلا اذإف «ةدحاو ةريتو ىلع رمتست ةيرودلاو ءاهرحأ

 ام ةياغب ةفيرشلا رهاوجلاب هبشت دقف «ماودلا ىلع لعفلاب هسفنل عاضوألا عون ءاقبتسا

 تادابعلا ىنعم نأل «نيملاعلا برل ةدابع هبشتلل هبلط نوكيو «هسفن يف هل نكمب

 يف هنم برقتي نأ برقلا بلط ىنعمو «برقلا بلط برقتلا ىنعمو «برقتلا
 .تاوامسلل كرحلا ضرغلا وه اذهف ,نكمم ريغ كلذ نإف «ناكملا يف ال تافصلا

 دبالف ءاهترثك ىلع ةدهاشملا تلد دق تاوامسلا نإ (ةسماخلا ىوعدلا)
 :نيليلدب دحاو عون نم نوكت ال نأو «ةفلتخم اهعابط نوكت نأو
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 دحاو ءازجأ ضعب ةبسن ناكل ءدحاو عون نم تناك ول اهنأ (امهدحأ)
 ناك ولو ءاهنم رخآ ءزح ىلإ اهئازجا ضعب ةبسنك «رخآلا ءازجأ ضعب ىلإ اهنم
 «عابطلا نيابت الإ هل ببس ال لاصفنالاف ءةلصافتم ال ةلصاوتم لكلا ناكل كلذك

 طشتخي ءاملاو ءانيابم هرواجي لب «هيلع بص اذإ نهدلاب طلتخي ال ءاملا نأ امك اذهو

 ىلإ هضعب ءاملا ءازجأ ةبسن ةقرافمم ملعي امكو «نهدلاب نهدلاو هب لصتيو ءاملاب
 عناس ال ذإ انهه كلذكف ءلاصفنالاب نهدلا ءازحأ ىلإ هئازجأ ضعب ةبسنل «ضعب

 .لكلا هباشت عم لاصتالل

 .ةيوحم اهضعبو ةيواح اهضعبو «ىلعأ اهضعبو لفسأ اهضعب نأ (يناثلا)
 عون نم ناك ول لفسألا نأل «عاونألا فالتحاو عابطلا توافت ىلع لدي كلذو
 ,ءاوطلاو ءاملا ءازجأ ضعب يف زوجي امك «ىلعألا ناكم ىلإ كرحتي نأ هل زاجل ىلعألا

 ةكرحلل ًالباق ناكل زاج ولو ءءاوهملاو ءاملا زيح نم ىلعأو لفسأ ىلإ كرحتي نأ
 هنأ ناب دقو رصانعلا ف امك «ىلعألا زيح ىلإ لفسألا كرحتي اهب ذإ «ةميقتسلا
 .ةميقتسملا ةكرحلا لوبق اهيف نوكي نأ ليحتسي

 اهضعب نوكي نأ زوجي ال ةيوامسلا ماسحألا هذه نأ (ةسداسلا ىوعدلا)

 مسجلا نأل «هيف ةلعو منسج دوجو يف اببس مسح نوكي نأ زوجي ال لب «ضعبلل ةلع
 هبسان اذإ ةلمجلابو «هتازاوم وأ هترواحج وأ هتسامم ىلإ لصو اذإ ءيشلا يق رثؤي امنإ

 امكو «لئاح امهنيب نكي ملو ءاهاذاح اذإ مسجلا ةءاضإ يف سمشلا رثؤت امك ةبسانم

 مسجلا هيقالي دوحجوم مث نوكي نأ دبال اذإف ءهسامتو هيقالت ام قارحإ يف رانلا رثؤت

 لاحتسا دوحوم نكي مل اذإو ءرخآ ءيش هريثأتب هيف لصحيف «هيف رثؤي ىتح لعافلا
 ءءاوهلا ثودحل اببس رانلا سيلأ ليق نإف .رخآ دوجوم عارتحخا مسجلاب لصحي نأ

 مسجب سيل ءاوها ليق ؟رانلا ببسب الصاح ءاوطلا مسج نوكيف «ءاملا تحت دقوأ امهم

 ماسحألا يف انمالك امنإو هيف رثأف رانلا هاقال رخآ مسج نم نئاك وه لب «لوأ

 تناك ول اهنأ انيب ذإ ءرخآ مسج نع ةنوكتم تسيل لوأ ماسحأ يهو «ةيوامسلا
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 نأ تبث اذإف ءاهقح ىف لاحم كلذو «ةميقتسملا ةكرحلل ةلباق تناكل ةدساف هنوكتم
 ال مسجلا نإ متلق ملف ليق نإف ؛ضعبلا دوحول اببس اهضعب نوكي ال لوألا ماسحألا
 نأ هناهرب لاقيف ؟اهريغ وأ ةساممم لعفلا هيف ام ىلإ لوصولا دعب الإ علعف هنم ردصي
 طسوت عم ةروصلاب وأ ؛ةروصلا درجم وأ ةداملا درج. لعفي نأ امإف «لعف ول مسجلا
 نإف ةروصلل ةلباق اهنوك ةداملا ةقيقح نأل قداملا درجمم لعفي نأ لطابو «ةداملا
 اهيف نوكيف «رحآ هجو نم لب ةلباق اهنإ ثيح نم «ةلعاف نكت مل ةلعاف تناك
 وه هرابتعابو لعفلا هب ام رخآلاو «ةدام وه هرابتعابو ؛لوبقلا هب ام امهدحأ نائيش

 لطابو .ةدرجب نوكت الو ةروص اهيف ةداملا نوكتف «هريغ ةروصلاب يعن ال ذإ «ةروص
 ن اهدوجو لب ءاهسفنب امل دوحو ال ةروصلا درحب نأل ةروصلا درحمب لعفي نأ
 نوكت ىتح ةيقيقح ةطساو ةداملا نوكت نأ امإف ءةداملا طسوتب ناك نإو «ةداملا
 نأ ىلإ عجري اذهو ةلعلا ةلع ةروصلا نوكتف ءيشلا ةلع ةداملاو «ةداملا ةلع ةروصلا
 ةداملا طسوتب نوكي نأ امإو كلذ انلطبأ دقو «تلعف دق ةدام اهنإ ثيح نم ةداملا
 رانلا ةروص نأ امك هيف رثؤي ىتح «ءيشلا ىلإ مسجلا لصي اهطسوتب اهنأ ثيح نم
 ةلاحم ال يعدتسي اذهو كانه ةرمو هيقالت اميف رثؤتو ءانهه ةرم نوكت ةداملا طسوتب

 .هيف مسدللا رثؤي ىتح «كانهو انهه نوكي ائي (
 ددع نم لقأ نوكت ال نأ يغبني ةدرججا لوقعلا نإ :(ةعباسسلا ىوعدلا)

 جاتحيف ةنكمت اهنأو ع ايلا ةفالتع اهنأ تسب هنأ كلذو «ةيوامسلا ماسجألا
 نع ردصي ىتح ددع نم دبالف ؛دحاو الإ هنم ردصي ال دحاولاو ءةلع ىلإ اهدوحو
 فيك ؛ةفلتخم عاونأ اهنم ردصي ىتح عونلاب فلتخت نأ يغبنيو ےدحاو دحاو لك
 ىف سيل امو «ةداملا ةرثكب الإ دحاو عون يف روصتي ال ددعلاب ةرثكلا نأ قبس دقو
 هب نيابي لصفب لك صاصتخا وهو ؛عونلا فالتخاب الإ رثكي الف رثك ول ةداملا
 هعون نم ردصي ال ضراع ءيشلا مزلي نأ ليحتسي ذإ ضراعب نوكي الو ءرخآلا
 ىه نوكي نأ يغبني لوقعلا هذهو ؛عونلاب الإ ةرثك نكي مل ةدام نكت مل اذإف
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 هبشتلا بلط ىلإو اهتلع ىلإ ةدحاو لك تافتلا نوكيف «تاوامسلا سوفنل قوشعملا

 ادحاو اهتكرح يف لكلا ناكل الإو ءادحاو لكلا قوشعم نوكي نأ ليحتسي ذإ ءاهب
 ادحاو بلطملا ناك ولو «ةفلتخ اهتاكرح نأ تايضايرلا يف ناب هنإف ءكلذك سيلو

 «لعفلاو ةرشابملا قيرطب هك رع هصخت سفن دحاو لكل نوكيف ءادحاو بلطلا ناكل

 ةيوامسلا ةكئالملا يه سوفنلا نوكتو «قشعلا قيرطب هكرحي هصخي درج لقعو

 اهصاصتخإل ةيوامسلا ةكئالمل يه لوقعلا كلتو ءاهماسحأب اهصاصتحإل
 يف اهبرقو ءداوملا قئالع نع اهتءاربل ةبرقملا ةكئالملا يه لوقعلا كلتو ءاهماسحأب
 .بابرألا بر نم تافصلا

 بترت ةيفيكو «لوألا أدبملا نم ءايشألا دوحو ةيفيك يف (ةسماخلا ةلاقملا)

 هذه نأكو «بابسألا ببسم وه دحاو ىلإ اهئاقترا ةيفيكو «تاببسملاو بابسألا

 ةفرعم دعب ءاهتلمج نم ريخألا بولطملا يهو ءاهلصاحو تايهإلا ةدبز يه ةلاقملا
 نأو «هحو لك نم دحاو لوألا نأ قبس هنأ هيف لاكشإ لوأو «قحلا لوألا تافص
 ةبترم اهنإ لاقي نأ نكمب سيلو ةريثك تادوجوملاو ءدحاو الإ هنم دجوي ال دحاولا

 ماسجألا لاقي نأ نكمي معن ؛ءايشألا عيمج يف درطي سيل كلذ نإف ءضعب دعب اهضعب

 درطي سيل نكلو «تابك رملا لبق ةطيسبلا رصانعلاو «عبطلاب رصانعلا لبق ةيوامسلا
 «ناسنإلاو سرفلا نيب بترت الو ءاهيف بترت ال ةعبرألا عئابطلاف .ءيش لك يف اذه
 يف ةيواستم يه لب «ةدوربلاو ةرارحلاو «ضايبلاو داوسلا نيبو مركلاو لخنلا نيبو
 نيأ نم ةرثك هيف بكرم نع تردص نإو ؟دحاو نع تردص فيكف «دوحولا
 لاقي نأ هنم صلخملاف «لاح وهو دحاوب ةرثك يقتلت نأو دبال ةرحألابو ؟تلصح

 «رحآلا مكح لوألا ةهج نم ال ءدحاولا كلذ مزلي دحاو ءيش هنم ردص لوألا

 مث ةبترم مث «ةقواستم ةرثك لوصح أدبم كلذ نوكيو «ةرثك هيف هببسب لصحيف
 «ةرثك ةرثكلا نم هيف امه د حاولا كلذ بجويف «دحاو يف ةبترتملاو ةيواسملا عمتجت

 وه لوألا نأ وهف ةرثكلا كلت هجو امأو كلذك الإ نكمي الو رومألا رثكت اذهبو
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 لكو «نكمت وهف هادع امو «هتيهام نيع هتينإو ضحم دوجو هدوجو ذإ «قحلا دحاولا
 يضرع وهف بحاوب سيل دوجو لك نأل ءقبس امك هتيهام ريغ هدوجوف نکم
 نكمم ةيهاملا مكحب نوكيف ءاط اضرع دوجولا نوكي ىتح ةيهام نم دبالو «ةيهاملل

 بسجاو وهف هسفتب نسكمم لك نأ ناب ذإ «دوحولا بجاو ببسلا سايقبو «دوحولا

 هنإ ثيح نم وهو «هجو نم ناكمإلاو «هجو نم بوجولا نامكح هل نوكيف «هريغب
 نم هل بوجولاو هتاذ نم هل ناكمإلاو ؛لعفلاب بحاو هنإ ثيح نمو «ةوقلاب نكمم
 ره ةداملا هبشي يذلاف ؛ةروصلا هبشي رخخأو «ةداملا هبشي ءيش نم بك رت هيفف ؛هريغ

 لوألا نم ردصي اذإف .هريغ نم هل يذلا بوجولا وه ةروصلا هبشي يذلاو ؛ناكمإلا
 هلف ناكمإلا امأف هب بحاولا ءدرفلا دوجولا الإ درفلا لوألا نم هل سيل .درحب لقع

 هئدبم نم هتاذ فرعي ناك نإو «هئدبم فرعيو هتاذ فرعي لب «لوألا نم ال هتاذ نم

 ةرثك ةرثكلا هذه رابتعاب هنم لصحيف كلذب همكح فلتخي نكلو «هنم هدوحو نأل

 نم دب نكي مل اذإو «تادوجوملا رخآ ىلإ يهتتت نأ ىلإ اليلق اليلق رثكت لازي ال مث

 يف لوألا تادوجوملا نكت مل ةليلق ةرثك يهو «هجولا اذه ىلع الإ نكمي م و ةرثك
 سوفنلاو لوقعلا دحوت ىتح «ةرثكلا ىلإ ىعادتت جيردتلا ىلع لب «ةرثكلا ةياغ

 نوكي نأ نكمي فيكف ليق نإف .اهلك تادوجوملا ماسقأ يهو «ضارعألاو ماسحألاو

 امك ةينينثإ هيف درب لقع لوألا نم ردصي نأ وه ليق ؟اهبيكرتو اهبيترت ليصفت
 يعأو «كلفو كلم هنم لصحيف «هتاذ نم هل رحألاو لوألا نم هل امهدحأ «قبس

 لقعلاو ءفرشألا فصولا نم فرشألا لصحي نأ يغبنيو ؛درحملا لقعلا كلملاب

 ناث لقمع هنم لصحيف «فرشأ دوجولا وهو لوألا نم هل يذلا فصولاو «فرشأ
 نم مزليو «ةداملاك هل وه يذلا ناكمإلا رابتعاب ىصقألا كلفلاو ءابجاو هنوك رابتعاب
 نمو ءلحز كلفو عبار ثلاثلا لقعلا نمو «جوربلا كلفو ثلاث لقع يناثلا لقعلا
 عباس سداسلا نمو «خيرملا كلفو سداس سماخلا نمو «يرتشملا كلفو سماح عبارلا

 .دراطع كلفو عسات نماشلا نمو ؛ةرهزلا كلفو نما عباسلا نمو ءسمشلا كلفو
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 ءاهدوجو تايوامسلا تفوتسا كلذ دنعو ءرمقلا كلفو رشاع عساتلا نمو

 كالفأ ةعستو «لوهع ةرشع رشع ةعست لوألا ىوس ةفيرشلا تادوحجوملا تلصحو

 دازت نأ يغبنيف رثكأ ناك نإف ءاذه نم رثكأ كالفألا ددع نكي مل نإ حيحص اذهو

 «ةمسقلا هذه ىلع الإ دصرلاب فقوي مل نكلو ءاهلك تايئامسلا ءافيتسا ىلإ لوقعلا
 اهنأ يف كش الف ءالوأ ةعبرألا رصانعلا يهو تايلفسلا دوجو ئدتبي كلذ دعب مث

 فيكف «طيخملا اهضعبو طسولا اهضعب بلطيف «ةفلتخ عبطلاب اهنكامأ نأل ؛ةفلتخم

 نأو دبالف ؟تايعيبطلا يف يتأيس امك ءداسفلاو نوكلل ةلباق يهو اهعابط دحتت

 نأ زوجي الف مسح نع مسح نوكي نأ روصتي ال هنألو ,ةكرتشم ةدام اه نوكي
 ةكرتشم ةعبرألا ةدام نأ لحألو ءاهدحو ةيوامسلا ماسجألا اهدوجو ببس نوكي

 نأ زوجي ال ةفلتخم اهروص نأ لحألو ؛ةرثك اهتدام دوحو ةلع نوكت نأ زوج ال

 اهنأل عاونأ ةعبرأ يف وأ ءايشأ ةعبرأ يف ةروصحم «ةفلتخم ةرثك الإ اهروص ةلع نوكت

 ناك ول ذإ «ةداملا دوجول اببس اهدحو ةروصلا نوكت نأ زوحي الو ءروص عبرأ
 ةروصل ةسبال ةداملا ىقبت لب «كلذك سيلو ةروصلا مدعب ةداملا مدع مزلل كلذك

 نكي مل ول ذإ ىلويملا دوجو يف لحدمو ظح ةروصلل نوكي ال نأ زوجي الو ىرحأ
 نوكي نذإف لاحم اذهو ءةروصلا مدع عم اهتلع ءاقبب اهدحو ىلويملا تيقبل لحدم اه

 :رومأ ةكراشم.ةداملا دوحو

 هدحو هب نوكي ال نكلو ءاهدوجو لصأ نوكي هب قرافم رهوج (اهدحأ)
 طرشب نكلو «ةكرحلا دوجو ببس يه ةكرحملا ةوقلا نأ امك «ةروصلا ةكراشم.لب

 ةيعيبط ةوق طرشب نكلو ءهكاوفلا جضن ببس سمشلا نأ امكو «لحم ا يف ةلباق ةوق

 هنوك نكلو «قرافملا لقعلاب نوكي ةداملا دوحو كلذكف ءرثألل ةلباق ةهكافلا يف

 كلذ نم نوكي ال ةروص نود ةروص صصخت و «ةروصلا ةكراشمم نوكي لقعلاب

 ةروص نود ةروص لوبقب ؛ىلوأ ةداملا ضعب لعجي رخآ ببس نم دبال لب «قرافملا
 نود ةصوصخم ةروص لوبقل ةدعتسم اهلعحي نأب كلذو ءرصانعلل ةكرتشم ةداملاف الإو
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 داوملا ديفتست ذإ «ةيوامسلا ماسجألا نم الإ رمألا لوأ يف نوكي ال اذهو «ىرحأ
 نم ةروصلا تلبق تدعتسا اذإف «ةفلتخم تادادعتسا اهنم دعبلاو برقلا ببسب

 يضتقت يلا يهو «ةيلك ةعيبط يف ةقفتم ةيوامسلا ماسجألا هذه نأ لحألو «قرافملا
 ثيح نمو «ةروص لك لوبقل قلطملا دادعتسالا ةداملا ديفيف ءلكلا يف ةيرودلا ةكرحلا
 مث ءروصلا ضعبل ًاصاخ ادادعتسا اهضعبل بحجوت «صاح عبط اهنم دحاو لكل نأ
 يلقعلا رهوجلا نم ةيمسملا ةداملا لصأ نذإف «قرافملا نم ةدام لكل ةروصلا نوكت
 نوكي اضيأ اهدادعتساو ءةيوامسلا ماسجألا نم تاهجلا ةدودحم اهنوك و «قرافملا

 اذإ رانلا نأ امك تايئزجلل دادعتسا ضعب نم اضيأ اهضعبل نوكي نأ زوجيو ءاهنم
 قرفو «قرافملا نم هيلع ضيفتف «ةيرانلا ةروص لوبقل دادعتسالا هتدافأ ءاوهلا تقال
 ءاهضيفنو ةروصلا لبقت اهنأ ةوقلا ىنعم ذإ «ةوقلاب هنوك نيبو ادعتسم هنوك نيب
 نوكتف «صرصخلا ىلع نيتروصلا ىدحإ لوبقل هحالص ححرتي نأ دادعتسالا ىنعمو

 ريصت نأب هدحو دوحولل دادعتسالاو ءاوسلاب همدعو ءيشلا دوجو ىلع ةوقلا
 ةيئاملاو ةيرانلا ةروصلل ةلباق ءاوملا ةدام نأ امك «ىرحألا نم ىلوأ نيتوقلا ىدحإ

 ةروص لوبقب ءام بلقنيف «ىلوأ ةيئاملا ةروص لوبقل اهلعجي دربلا ةبلغ نكلو «ءاوسلاب
 ةداملا تناك اذه لثملو «دربملا ببسلا نم دادعتسالا ةدافتسا دنع قرافملا نم ةيئاملا

 ةرارحلل ةكرحلا ةبسانمل هرانلا ةروصب ىلوأ ماودلا ىلع كرحتملا مسجلل ةرواججا
 دوحو نوكي هحجولا اذه ىلعف «هنم ةديعبلا يه تناك نوكسلاب ىلوأ يه لا ةداملاو

 ببس اذه نم رهظ دقف رصانعلا نيعأ ءداسفلاو نوكلل ةلباقلا ماسجألا هذه
 اهدادعتسا ببس مث ءاهلك روصلا ىلإ ةفاضإلاب «ىلويهلل يذلا لوألا دادعتسالا
 رخأ ماسحأ رصانعلا هذه جازتماب ثدحي مث«ةعبرألا عئابطلا ىلإ ةفاضإلاب ؛صاخلا
 اهثلاثو ,نداعملا اهيناثو ءاهريغو بهشلاو ناحدلاو راخبلا نم وحلا ثداوح اطوأ

 ءرصانعلا جازتماب لصحي اذه لكو ناسنإلا اهتبتر رخآو .ناويحلا اهعبارو «تابنلا
 ثدحمي ةيبارتلاو ةيرانلا جازتما نمو ءراخبلا ثدحي ةيئاوهاو ةيئاملا ةروص جازتما نمف
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 تاك رح اهطالتحا ببس نوكيو وحلا ثداوح لوألا طالتحالاب لصحيف «ناحدلا

 ديفتستو «ةيوامسسلا ماسحجألا نم ةرداصلا ةدوربلاو ةرارحلا نم ءاهيف لصحت

 نم ىوقأ جازتسا لصح اذإف ءروصلا بهاو نم روصلا ضيفت مث ءاهنم دادعتسالا

 كلت ضيفتف «ةيندعملا رهاوجلا روصل دادعتسا لصح «طورش هيلإ فاضناو متأو كلذ

 3 ناك نإف «تابنلا لصح كلذ نم أ جارتمالا ناك نإو ءاهبهاو نم اضيأ روصلا

 ةروص لوبقل دادعتسا هل يذلا ناسنإلا ةفطن جازم تاحازتمالا متأو «ناويحلا لصح

 ءاهكابتشاو ةيضرألاو ةيوامسلا تاكرحلا تادادعتسالا هذه ببسو «ةيناسنإلا

 قرافملاو «تادادعتسالل ةديفم تايوامسلا لازت الف «قرافملا رهوجلا روصلا بيسو

 لب «قافتالاب تاجازتمالا هذه تسيلو «دوحولا ماود امهب متي ىتح «روصلل ديفم

 ةيقاب ءايشألا ضعب ىري كلذلف «ةيوامسلا تاكرحلا يهو ماظن ىلع ةقستم اهبابسأ

 ربدف «ناويحلاو تابتلاك اهنيع ءاقب نكمي ال اهضعبو بكاوكلا يهو «اهنايعأب
 بيسب دادعتسالا لوصح دنع بارتلا نم دلوتلاب ةرات كلذو ءاهعون ءاقب اهئاقبل

 عزتنت ةوق عون لك يف قلح ذإ «بلغألاوهو ةدالولاب نوكي ةراتو ءصوصخم يوامس
 هذه ثودج ببس اذهف «هنم هلثم دوصجول اببس نوكيف (ةوقلاب ههبشي اءزج هنم

 ىلع ةتباث اهنإف ةيوامسلا ماسحألا امأف ءرمقلا كلف رعقم ىف الإ ثداح الو ثداوحلا
 عضولا وهو ءاهضارعأ سمأ وه اميف الإ ءاهضارعأو اهتاوذ يف ةدحاو ةلاح

 ةنراقملاو سيدستلاو ءبكاوكلا نيب ثيلثتلا لصحي ةلباقتملا اهتاك رحب ذإ «ةفاضإلاو

 ملع يف ركذت تاحازتمالا نم عاونأو ‹«عاعشلا حراطم فالتحاو عيبرتلاو ةلباقملاو

 هذه فالتخال اببس كلت نوكيف ءاهعيمج ءافيتسا رشبلا ةوق يف سيلو «موجنلا
 لخيي ال يذلا روصلا بهاو نم روصلا ةدافتسال تادادعتسالاو تاسجازتمالا

 عمل ال لباقلا يف روصقل لصحي ال اميف هنم روصلا لصحت ال امنإو «ةدافإلاو ةضافإلاب
 ةفلتخم تادادعتسا تلصح «ع ونلاب ةيوامسلا تابسانملا كلت تفلتخا اذإف ءهتهح نم

 ةلباقلا ةداملا نإف ءتابنلاو ناسنإلاو سرفلا ةروصك ةفلتخم روص تضافو «ع ونلاب
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 اذإو طق اناسنإ سرف دلي مل كلذلو ءةتبلا ناسنإلا ةروص لبقت ال سرفلا ةروصل
 ةروص توافتتف ءدادعتسالا ةفص يف اتوافت تبحوأ «ع ونلا داحتا عم ةوقلا يف تتوافت

 الإ ,ةفص وأ وضعب صقان ناويح نم امف ءناصقتلاو لامكلا يف دحاولا عونا

 «هب ةقلعتملا رومألا نم رمأ يف وأ ةيبرتلا تقو يف وأ «همأ محر يف ببسل هناصقنو

 يقترف «ةياهن ريغ ىلإ لسلستي الو «هببس كلذكو رحآ ببسب ببسلا كلذ نوكيو
 أدبملا نم لكلا ىلع ضئاف ريخلا نأ اذه نم لصحف «ةيوامسلا تاك ر حلا ىلإ ةرحآلاب

 نسحأ ىلع هدوجو ناكمإلا يف ناك ام لك دجو ىتح ؛ةكئالملا ةطساوب لوألا

 متأ نوكي نأ نكمي الو ءيغبني امك هدوجوف دوجوم وه ام لكف ءاهلمكأو هوجولا
 نم تضافل «بابذلا ةروص نم لمكأ ةروص تلبق ول بابذلا اهنم ىلا ةداملاو ءهنم

 سمشلا نم رونلا ضيفي امك عبطلاب ضايف وه امنإو منم الو ةمث لخب ال ذإ اهبهاو
 ىلع رهظيو ءاوملا يف رهظي ال ىتح هرثأ فلتخيف «ءاملاو ةآرملاو ضرألاو ءاوملا ىلع
 هنم سكعني الو ضرألا ىلع رهظيو ءاوملا يف رهظيو عاعشلا هنم سكعني الو ضرألا
 ةيحان نم ءاجج توافتل ال قارشإلا سكنيو «ءاملاو ةآرملا يف رهظيو ءعاعشلا

 ةدام نم ريح بابذلا نأ ملعي نأ يغبني ديو .داوملا دادعتسا فالتحال لب «سمشلا

 ةحفاط ايندلا ىرن ليف نإف .دحو امل كلذك هنأ الولو «ءكلذك تكررت ول بابذلا

 عابسلاكو ؛تانافوطلاو لزالزلاو قعاوصلاك «شحاوفلاو تافآلاو رورشلاب

 رشلا ردص فيكف ءامهريغو بضغلاو ةوهشلا نم نييمدآلا سوفن يف اذكو ءاهريغو
 هتئيشمو لوألا ةردق نع جرح دقف ءردقب نكي مل نإف ءردق ريغب مأ ردقبأ لوألا نم

 الإ هنم ضيفي ال ضح ريخ وهو «رشلا ردق فيكف ردقب ناك نإو ؟اذامم وهف ءيش

 قلطيف ريخلا امأ .رشلاو ريخلا ىنعم ركذب الإ ردقلا رس فشكتي ال :لاقيف ؟ريخلا
 :نيهحجو ىلع

 وأ ادوحوم ءيشلا نوكي نأ هانعمو هسفن يف اريخ نوكي نأ (امهدحأ)

 هلامك مدع وأ ءيشلا مدع هتلباقم يف رشلاف ءاذه ريخلا ناك اذإف «هلامک هعم دحوي
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 وه رشلا ببسو «ضح رش مدعلاو «ضحم ريخ وه دوجولا نكلو هل تاذ ال رشلاف

 ام ىلإ ةفاضإلاب ارش نوكيف «هتالامك نم الامك كلهي وأ ءيشلا كلهي يذلا

 .هكلهأ

 لوألاو ءاهامكو ءايشألا دوجو هنم ردصي نم هب داري دق ريخلا نأ (رخآلاو)
 :ماسقأ ةعبرأ رابتعالا اذهب ءايشألا نأ الإ ءىنعملا اذهب ضح ربح

 .رش هنم ردصي نأ روصتي ال ءضحم ريح وه ام (لوألا)
 .ريبخ هنم نوكي نأ نكمي ال ءضحم رش وه ام (يناثلاو)

 .بلغأب سيل ريخلا نكلو ءرشلاو ريخلا هنم دجوي ام (ثلاثلاو)

 .بلغأ ريخلا هنم نوكي ام (عبارلاو)
 ال تاريخلل بابسأ اهنإف ةكئالملا يهو لوألا نم ضاف دقف (لوألا امأ)

 .رش اهنم نوكي
 رش وه لب ءريخ هيف نوكي نأ روصتي ال ام وهو ءهنم دجوي مل (يناثلا امأو)

 ا صح

 لامتحا ذإ اضيأ دجوي ال نأ هقحف ءرشلا هيف بلغ يذلا وهف (ثلاغلا امأو)

 ا .ريخم سيلو رش ليلقلا ريخلا لجأل ريثكلا رشل
 اميظع اماوق اهيف نإف ءالثم رانلا لثم كلذو دحوي نأ يغبنيف (عبارلا امأو)

 ال ناكل قل ولو «هلالتخا يف رشلا مظعو «ملاعلا ماظن ّلتخال قلخت مل ول ذإ «ملاعلل

 مل نإ رطملا كلذكو «بابسألا تامداصم. هيلإ ىهتنا ول «ريقفلا بوث قرتحي ةلاحم

 اذإ زوجعلا تيب حطس برخي نأ بالف قلح ولو «مل اعلا برحو ةعارزلا تلطب قلخي

 ىلع عقي الف «حضومو عضوم نيب هلوزن يف زيع رطم قلخ نكمي سیلو هيلع لزن
 ءاملا ةروصو راتخم نم لعف اذه نإف .هراوج يف يذلا عرزلا ىلع عقيو حوطسلا

 ناكل اناويح لعجو هريغب جزم ولو «ةايحلا ةروص لبقت ال جازتما ريغ نم ءاهدرجمم
 نيب ريخلل ديفملاف «تاناويحلا هذه نم لصحي مل امك ءاطامكب ءاملا ةدئاف هنم لصحي ال
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 ةرورضلاب همزليو «هنم دىلوتي يذلا ردانلا ااو اعلا ريخ رطملا قلخي نأ

 يف ريخلا نأ ًاعطق ملع كلذب اذه لبوق اذإو .اماع رشلا ريصيل ءرطملا قلخي ال نأ نيبو

 هذه نإف (بضغلاو ةوهشلاو ءاملاو راملاو خيرملاو لحز) قلخ اذه نمو قلخي نأ
 رش اهنم مزليو الإ اهقلح نكمي الو .ريثك ريخ اهدقف ببسب لطبل ؛نكت مل ول رومأ
 يضقم رشلاو «تاذلاب هب يضقم ريخلاف «هب يضرم هنم مزلي ام كلذ نأ ملعو «ليلق

 نوكي ثيحب قلخي نأ يغبني ناك ليق نإف «ردقب لک و ضرعلاب يضرمو «ضرعلاب هب
 نأ ئمسقلا اذه قلخي ال نأ يغبني ناك هنأ لاؤسلا اذه ننعم لاقيف اص اريخ

 نكلو «هريخ ضحمتي ال ام ناكمإلا يف يقبو ءدحو دقف ضح ريخ وه يذلا مسقلا
 a و د هدرجو اركاناكو ا
 لحزو ءاران نوكي ال ثيحب قلخي نأ يغبني رانلا نأ لاؤسلا ىنعمف «مسقلا اذه نكي

 رشلا نأل انلق ؟ليلق رشلا نإ مقلق ملف ليق نإف «لاح وهو ًالحز نوكي ال ثيح
 ءتاذلاب لامك وه تاذ ةفص مدع وأ تاذ مدع هانعمو ءناصقنلاو كاللا نع ةرابع
 دجوت ثسيح نم الإ اذه دجوي الو «قبس امك كلفلاو كلملا قح يف ليحتسي اذهو
 الف «ةلاح ال اهداضتل ًاضعب روصلا ضعب مدعي ذإ رصانعلا يهو «ةداضتملا روصلا
 لك ذإ ءاليلق ناكل ضرألا لك يف ًاماع رشلا ناك ولو «ضرألا يف الإ كلذ نوكي
 رورشلا هذه دجوت امنإو ؟ةبلاغ ةمالسلاو فيكف ءدوجولا ىلإ ةفاضإلاب اليلق ضرألا
 ذإ تاناويحلا لقأ يف الإ دحوي ال مث «ضرألا يف ام ّلَقأ يهو تاناويحلا قح يف
 ةفاضإلاب ردان هنأ ىفخي الف ملسي هلاوحأ رثكأ يف هنإف ملسي ال يذلاو «ملسي اهرثكأ
 نم فوخلاو «تاذلا لاوحأ داسف ىلإ الإ عجري ال اذه لكف ةلمحلا ىلعو «ريخلا ىلإ
 .تافصلا مدع نم فوخلا نم دشأ فوخلا روصتي ثيح ؛تاوذلا مدع

 وه هكاردإو ءلامكلا وه ريخلاو :ملألا وه مدعلا كاردإو «مدع وه رشلاف
 ةيفيكو اهبترت ةيفيكو «لوألا نم تادوحوملا هذه رودص ةيفيك حضتا دقف «ةذللا

 دقلا رس ركذ نم عنم اغإو ءردقلاو ءاضقلا تحت هلوخد ةيفيكو ءاهيف رشلا لوخد
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 لك ىلع ٌرداق لوألا نأ مهيلإ ىقلي نأ يق باوصلا نإف ءازجع ماوعلا دنع مهوي هنأل

 لك ىلع رداق وه لب ال ليقو لصف ولف «مهرودص يف اميظعت كلذ بحويل «ءيش
 هب خبطي ثيحب رانلا قل نإ ليقو «ةنكمم ريغو ةنكمم ىلإ رومألا تمسقو «نكمم

 «نكمم ريغ هراد يف عقو اذإ ريقفلا بطح قرحي ال هنكلو ,رهوجلا هب باذيو «خيبطلا

 ىلع الو «هسفن لثم قلخ ىلع ردقي ال هنإ مهضعبل ليق ول لب ءزجع كلذ نأ اونظل
 «ليق ام ىلع ردقلا رس وه اذهف - ازجع كلذ نظل «ضايبلاو داوسلا نيب عمجلا

 .باوصلاب ملعأ هللاو

 (تايعيبطلا يف وهو ثلاثلا مسقلا هيليو يناثلا مسقلا مت)
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 (تايعيبطلا يف ثلاثلا نفلا)

 ام ىلإ مسقني ضرعلاو «ضرعو رهوج ىلإ مسقني دوجوملا نأ انركذ دق
 وهو ةفاضإلاب الإ مهفي ال ام ىلإو «ةيفيكلاو ةيمكلاك ريغلا ىلإ ةفاضإ ريغ نم مهفي
 دوجولا ماكحأو ضرعلاو رهوجلاب ملعلا نأو ؛ةيمكلاو ةيفيكلاو رهوجلا ىلع عرفتم
 ام ىلإو «تايضايرلا عوضوم يه يلا ةيمكلا ىلإ هنم لزني ميسقتلا نأو «تايطلإلا نم
 رظن عوضوم وهو «دوحولاو مهولا يف اهنع ديرجتلا لبقي ال اقلعت داوملاب قلعتي
 ةكرحلاو ريغتلا يف هعوقو ثيح نم ملاعلا مسج يف رظنلا ىلإ عحري هنإف تايعيبطلا
 :تاالاقم عبرأ ف هدوصّقم رصحنيف ءنوكسلاو

 ىلويفاو ةروصلاك اهرومأ معأ يهو ماسجألا رئاس قحلي اميف (ةدحاو)
 .ناكملاو ةكرحلاو

 .ماسجألا نم طيسبلا مكح يف رظن وهو هنم صخأ وه اميف (ةيناثلاو)
 .تاحزتمملاو تابك ملا يق رظنلا (ةثلاثلاو)
 .ضرغلا متي اهبو يناسنإلاو يناويحلاو يتابنلا سفنلا ف رظنلا (ةعبارلاو)
 ال ذإ ىلويملاو ةروصلا :ةعبرأ يهو ماسحألا رئاس معي اميف (ىلوألا ةلاقملا)

 امهركذ نم نآلا دبالف ناكملاو ةكرحلاو .امهانركذ دقو «مسح امهنع كفني
 نأ روهشملاف ةقيقحلا امأ .اهماسقأ نايبو اهتقيقح نايب نم دبالو (ةكرحلا يف لوقلا)
 موقلا حالطصاب تراص نكلو ءطقف ناكم ىلإ ناكم نم لاقتنالا ىلع قلطت ةك رحل ا
 ىلع هيلإ اريصت ىرحأ ةفص ىلإ ةفص نم كولسلا وهو «هنم معأ ىنعم نع ةرابع
 ريصي ام ىلإ مسقني لعفلاب ريصي نأ نكمأو ةوقلاب وه ام لك نأ هنايبو .جيردتلا
 ةرقتسم ةرانتسا ةعفد رينتسي ملظملاكو ةعفد دوسي ضيبألاك ةدحاو ةعفد لعفلاب
 لعفلا نيبو ءةضحملا ةوقلا نيب هل نوكيف اجيردت لعفلاب ريصي ام ىلإو ءديزت ال ةفقاو
 هنأل ةوقلا ضحم وه نوكي الو ؛لعفلا ىلإ ةوقلا نم جورخلا يف جردتيو كولس ضحما
 دوصقملا وه يذلا دحلا ىلإ دعب هتني م هنإف لعفلا ضح الو اهنم جورخلا يف أدتبا
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 اذإ ةضحلا ةوقلاب ارّين نوكي الف ًاجيردت رينتسي حبصلا تقو ًالثم ملظملاك هجوتلا هيلإو
 م لوصحلاب دوصقملا وه يذلا دحلا نأل ضحملا لعفلاب نوكي الو دوحولاب أدتبا
 ضايبلا نيب اكلاس ماد امف ضايبلل اقرافم دادوسإلاب مسجلا أدتبا اذإ كلذك و «لصحب

 اإ لاح ىلإ لاح نم لاقتنالاو «جيردتلا ىلع اريغتم يأ اكرحتم ىمسي داوسلاو
 .ةلاع ال رشعلا تالوقملا يف عقي
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 (ةكرحلل ىلوأ ةمسق)
 ةيمكلا يف لاقتنالاو ةيناكملا ةكرحلا) ةعبرأ يف الإ اهتلمج نم ةكرحلا عقت الو

 لباق ناكملا ذإ ءةعفد لاقتنالا هنم روصتي الف ناكملا امأ (ةيفيكلا فو عضولا ييو

 ىلع هنم ضعبلا مدقتيو ءزج دعب أرج هناكم قرافي امئإف كلذك مسجلاو «ماسقنالل
 وهو عضولا يف اذكو «ةكرح ناكملا يف نوكلا يفف كلذك الإ روصتي ال .ضعبلا

 وأ ءيشلا ريكي نأب ةيمكلا نم لاقتنالا اذك و «عاجطضالا ىلإ سولجلا نم لاقتنالا

 ةكرحلا نع ولخي ال اضيأ ةيمكلاو عضولا ةكرح نم ةدحاو لك نأكو ءرغصي
 هيف زوجيو ةعفد ٌدوساولامك ةعفد لاقتنالا اهيف زوجيف ةيفيكلا امأو .ةيناكملا
 ةك رجلا هيف هيف روصتي الف رهوجلا يف لافتنالا امأو ا

 ف أدتبا اذإ هنأ هناهربو ةف نان كش ةقلعتلاو «ةعفد ءاوه ليحتسي ءالل

 وو ديجي معا يو يحوم
 ناسنإ نوكي الف ءرهوبلا يف توافت روصتي الو ءالثم ناسنإ وه ذإ هيلع ناك امع
 اذإف ةيلكلاب لئاز وهف ةيلكلاب عونلا لاز نإو داوسلا فالخب رح نم ةيناسنإ دشأ

 عونلا ناك نإف «عونلل ةليزم عونلا نم ةلاحتسالاو «ةيعونلا نع اهب تريغت ةيرهوجلا
 دحلا يفالهنأنيعأ ؛سنجلاو لصفلا يف ال ضرعلا يف ةلاحتسالا تناك ايقاب
 ,ناكملا قرافت ال اهنأل ناكملا يق ال عضولا يف ةكرح ةريدتسملا ةكرحلاو «ةقيقحلاو
 يهو يتأيس امك ناكم هل سيل ىصقألا ءامسلاو ءاهسفن ناكم يف رودت لب
 لوبذلاو ومنلا وهو ءاذغلاب (امهادحإ) ناتك رح اهيف روصتيف ةيمكلا امأو .ةكرحتم

 مسجلا دمتسي نأ وه ءاذغلاب ومنلاو فئاكتلاو لخلختلا وهو ءاذغ ريغب (ىرخألاو)
 مامت ىلإ مسجلا هب ومنيو لعفلاب هب هبشتيف ةوقلاب هنم بيرق رخآ مسح نم يذتغملا
 ءاذغ دقف ببسب لب «هئازحأ لخلخت ببسب ال مسجلا صقني نأ وه لوبذلاو .ءوشنلا
 ءيش ماودلا ىلع هنم للحتي مسج ءاذغلا ىلإ جاتحي افإو هنم للحتي ام دسم كسي
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 نوكيف هايإ ةيزيرغلا ةرارحلا ةباذإ ببسبو «هتبوطرل هب طيحما ءاوهلا ' ”فافتحا ببسب
 ةدايزلا ىلإ مسجلا كرحتي نأ وهف لحلحتلا امأو .ًامئاد هنم للحتي امل ارباح ءاذغلا

 نأب جرام نم ًائيش لبقي نأ ريغ نم هسفن يف رکی نكلو ؛جراخ نم ددم ريغ نم
 عستي مل ءانإلا سأر دس اذإف ربكيف نخسي ءاملاك لوألا هرادقم نم رثكأ ارادقم لبقي

 هببسب نطبلا ربكيف هرادقم مظعيف رخبتيو خفتني نطبلا يف ماعطلاك و ءرسكنيف هل
 نكي مل اه يضرع رادقلملا نأو اهتاذب رادقم اهل سيل ىلويملا نأ ناب اذإو ءاحخفتنم

 ال لب ءصوصخت رادقم لوبق اه نيعتي ىتح «ضعب نم اهب ىلوأ ريداقملا ضعب
 دح ىلإ الو ناك فيكو ًافازج كلذ نكي مل نإو ءرثكأو لقأ لبقت نأ ليحتسي
 ءيش ةنابإ ريغ نم رغصأ رادقم لوبقل ناصقتنلا ىلإ ةكرح وهف فئاكتلا امأو «مولعم
 .رغصأ راص دمح اذإ ءاملاك هنم

 .فاطتحا ةخسن و فافتحا )١(
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 (اهببس رابتعاب ةكرحلل ةيناث ةمسق)
 نأ وه ضرعلاب لاف «عبطلابو رسقلابو ضرعلاب وه ام ىلإ مسقنت ةنت ةكرملا

 «ةك رح طاخملا مسجلا يف لصحيو طيحلا مسجلا كرحتيف رخخآ مسج يف مسجلا نوكي
 ءاملا نإف لقن اذإ ءام هيف يذلا زوكلاك صاخلا نود ماعلا هناكم نم لقتني هنأ ىنعم

 راص تيب ىلإ تيب نم زوكلا لقتتا امل نكلو «لقتتي مل زوكلا وهو صاخلا هناكم ي
 «تيبلا نود زوكلا وه ءاملل صانلا ناكملاو «تيب ىلإ تيب نم القتنم اضيأ ءاملا
 هناكم كرتي نأ وهف يرسقلا امأو .زوكلا نم جرخي نأ وه ةقيقحلاب ءاملا ةكرحف
 اع ءيشلا لاقتناو «سوقلاب مهسلا لاقتناک هتاذ نم جراح ببسب نكلو صاخلا
 نأ وهف يعبطلا امأو .قوف ىلإ يمر اذإ قوف ىلإ رجحلا لقتني امك هعفدي وأ هبذجي
 اذإ اعبط ءاملا دّربتكو قوف ىلإ رانلاو لفسأ ىلإ رجحلا ةكرحك هتاذ نم هل نوكي
 اجراح ناك نإ هبيسو بيس نم هل دب الف كرحت اذإ مسجلا نأل اذهو ءارسق نحخس
 ال هنأ يف كش الو اعبط يمس هتاذ نيم اجراخ نکي مل نار ءارسق يمس هتاذ نم
 لكل ناكلو ءًمئاد ًاكرحتم ناكل كلذك ناك ول ذإ ًامسج هنوكل هتاذ نم كرحت
 ىلإ مسقني مث «ةعيبط ىنعملا كلذ ىمسي هيلع ديزي ىنعمل لب دحاو هحو ىلع مسح

 نإو هعون دحتا نإ | عبطلا مساب صخيف لفسأ ىلإ رجحلا ةكرحك ةدارإ ريغب نوكي ام
 ناكو ةدارإ عم ناك نإو تابنلا ةكرحك ًايتابن ًاسفن ىمسي ةفلتنع تاهج ىلإ كرحت
 كلفلا ةكرحك ةدحتم ةهجلا تناك نإو ايناويح اسفن ىمسي ةفلتخ تاهح يل

 يعيبط رانلاو رجحلا ةك رح نأب :متلق ملف ؛ليق نإف ءايكلف وأ ايكلم اسفن ىمسي
 ءاوه ءولمملا قزلاو ءاهسفن ىلإ ضرألا هبذحت وأ لفسأ ىلإ ءاوها هعفدي رجحلا علف
 هنأ كلذ نالطب ناهرب :لاقيف هعفدي ءاملا نأ وأ هبذجي ءاوهلا نأل دعصي امنإ ءاملا يف

 هعفدو ريغصلا بذج نإف «ريبكلا نسم ةكرح عرسأ ريغصلا ناكل كلذك ناك ول
 .هتاذ رغصب فعضو هتاذ ربكل دتشا امل الإو هتاذ نم هنأ ٌلدف اذه دضب رمألاو «رسيأ
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 (ةكرحلل ةئلاث ةمسق)

 ةكرحك ةميقتسم ىلإو كالفألا ةكرحك ةريدتسم ىلإ مسقنت ةكرحلا

 وه ام ىلإ ؛ةفحخ ىمسيو طسولا نع طيخملا ىلإ وه ام ىلإ مسقنت ةميقتسملاو .رصانعلا
 ىلإ رانلا ةكرحك ةياغلا ىلإ وه ام ىلإ مسقني دحاو لكو الق ىمسيو طسولا ىلإ
 هقوف ام ىلإ ءاملا نم ءاوهلا ةكرحك هنود وه ام ىلإو ءزكرملا ىلإ ضرألاو طيحما
 تاكرح ثالث طسولا رابتعاب ةكرحلاف «ضرألا قوف ام ىلإ ءاوطا نم ءاملا ةكرحكو

 لوقلا) طسولا ىلإ ةكرحو «طسولا نع ةكرحو «ةيرودلا يهو طسولا ىلع ةكرح
 :صاوح عبرأ قافتالاب هل نإ هزيجوو ليوط ناكملا يف لوقلا (ناكملا يف

 .امهدحأ يف نكاسلا رقتسيو رحآ ناكم ىلإ هنم لقتني مسجلا نأ (اهدحأ)
 م ام زوكلا يف لخلا لحدي الف نانثا هيف عمتجي ال هنم دحاولا نأ (يناثلاو)

 .ءاوملا ج رخي مل ام ءاملا لدي الو ءاملا حرخب

 .ريغ ال ناكملا يف نانوكي امنإ تحتو قوف نأ (ثلاثلاو)

 ىلويملا وه ناكملا نأ نظ نم طلغ اذهبف هيف هنإ :لاقي مسجلا نأ (عبارلاو)

 ىلويملا نأل اطح وهو كلذك ناكلا نأ امك ءءيش دعب ءيشل الباق ىلويهلا نوكل

 ةروصلا هنأ قيرف نظو «ةروصلا ال مسجلا لبقي امع ةرابع ناكملاو ةروصلل لباق وه

 دنع قرافت ال ةروصلا نأل ءطلغ وهو هل ةقرافم ريغ ةروص يف نوكي مسجلا نأل

 رادقم وه مسجلا ناكم :قيرف لاقو .ةكرحلاب قرافي ناكملاو ىلويهللاذكو ةكرحلا
 وهو ءزوكلا رعقم يفرط نيب يذلا وه ءاملا ناكمف مسجلا يفرط نيب يذلا دعبلا
 لاقف ؛ءالؤه فلتحا مث «ءاملا هلغشي يذلا

 ءايلاحخ دعبلا اذه ريدقت ليحتسي :قيرف
 ' لب

 هؤلع مسج نع دعبلا اذه غرفي نأ زوجي :ءالخلا باحصأ لاقو .ءالم الإ نوكي ال

 دبالو اضيأ ءالخ ملاعلا لحاد يف اوتبثأو «هل ةياهن ال ماعلا حطس ءارو ءالح اوتبثأف

 .ءالخلا ناكمإ ريدقت لاطبإ نم
 نيب نأ مهف ول ميقتسي امنإف دعبلا وه ناكملا نأ وهو (لوألا بهذملا امأ)

 ءاملل اناكم نوكي كلذ دنعف ءاوهلا وأ «هيف يذلا ءاملا دعب يوتسي ادب زوكلا فرط
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 ةفساللفلا دصاقم

 يف يذلا مسجلا دعب ىلع الإ لدت تسيل ةدهاشملا نإف :مولعم. سيل كلذو ءاوهملا وأ
 لومخد ريغ نم ءاملا جورخخ انردق ول :ليق نإف .الف هل لحادم رحآ دعب امأف «زوكلا
 .لامم ىلع ءانب هنأل اقداص ناك نإو ءةجحب سيل اذهف نيفرطلا نيب دعبلا يقبل ءاوها
 نكي مل لاحم ىلع تبا اذإ قداصلاو «ءاوهملا لوخخد ريغ نم ءاملا جرخي نأ ليحتسي ذا
 اجوز ناكل نييواستمب تمسقنا ول ةسمخلا :تلق ول كنإف «لاحما كلذ نود اقداص

 ناكل زوكلا الخ ول كلذكف جوز هنأ ىلإ هب لصوتي نأ زوجي ال نكلو «قداص وهف
 ام مهفيل ةقباطملا ثيح نم اذهف «هنم مزلي ال يلاتلاف لاحم مّدقملا نكلو دعب هيف
 نإف مولعم زوكلا يفرط نيب مسجلا َدْعُب نأ وهف هتلاحتسا ىلع ناهربلا امأو .هولاق
 نأ ليلدب اهلخادت ليحتسي داعبألاو ءمسملا دعب يف لحد دقف رحآ دعب ضرف
 وهف هسفنب مئاق ءالؤه دنع دعبلا نأ ارهوج اهنوكل كلذ سيلو لحادتت ال ماسحألا

 ذإ «ضارعألا نم هريغ وأ اراح وأ ادراب هنوكل الو ,مسنلا يف لخد اذه عمو ءرهوج
 عب وذ هنأ الإ هل ببس الف .ةفصلا كلت مدع دنع لحادتلا زال كلذك ناك ول
 اذهو ءاوملا نم عارف الثم قودنصلا فرط نيب ام نأ هانعمو «لعخادتت ال داعبألاو
 اعارذ ناعارذلا راص دق ناكل ءاوهلا جورخخ نود هيف لحد ولف : عارذ اضيأ مسجلا
 ادحاو اعارذ ناعارذ ريصي نأ ليحتسيو ؛نيعورذملا نيمسمدلا دوجو عم ادحاو
 هنإف نادْعُب لخادتي ال نذإف «هربغ يف ليحتسي ءاوه وه عارذ يف اذه ليحتسي امكو
 امهؤاقب ديرأ نإو «مادعنا اذهف رحآلا يقبو مدعنا امهدحأ نأ لحادتلاب دي ر نإ
 ائيمج نادْمُبلا ردق اذإ هنألو «لاحم وهو دحاو عارذ نيعارذ نأ ىلإ عجر اعيمج
 دحاو لحم يف نيداوس ىوعد لطبأ يذلا ليلدلاو .ةينينثالا فرعي مبف نيدوححوم

 ضارعألا نم ضّرَعب رحآلا دحاولا ةقرافم دعب الإ مهفت ال ةينينثالا نإف اذه لطي
 نيب قرف ّيأف رخآلا قرافي ال امهدحأو ًاعيمج نادّعبلا لحادت اذإف «هناهرب قبس امك
 زوجي الو ؛لاحم اذهو داعبأ ةعبرأو داعبأ ةثالث هلوق نيبو نيدعب انهه نأ لئاقلا لوق
 نيب ةقرفتلا عقوي ال مودعملا نأل لحادتلا ةلاح مدعو ادوحوم ناك فصوب قرفلا
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 يلازغلا مالسإإلا ةحجحل

 الرق هيف نأل ةيافك ًاضيأ انركذ امف ءالخلا لاطبإ وهو يناثلا نالطب امأ .نيئيشلا
 :ةلدأ ديزن انكلو داعبألا لحادتب

 نظيف «هكردي ال سحلا نأل ءاوحلا نم ماهوألا يف عقي امنإ ءالخلا نإ (لوألا)

 نإف ءالخلا روصت ماهوألا يب سرغنيف «لاخ غراف هيف ءام ال يذلا زوكلا نأ ناسنإلا
 هسفنب مئاق وهو اصوصخ ارادقم هل نأل ءاوحلا لثم ءيش وه ءالخلا بابرأ همهوت ام

 رابتعالا اذهبو «تافصلا هذه هيف دجو ام الإ مسجلاب ديرن ال نحنو «مسقنم وهو

 سدسمو ريبكو ريغص هنأب فصوي هنإف اضحم امدع سيل ءالخلاف امسح ءاوملا ناك

 لقأ ناك ولو ءهنم رثكأ ال ءالملا نم نيعارذل عستي ءالخلا اذه نأو ءريدتسمو عبرمو

 هسفنب مئاق دوجوم وهف فاصوألا هذه لثمن فصوي ال ضحملا يفنلاو هقباطي الف هنم

 .ءاوحلا ليلدب اذه الإ مسجلاب يعن ال نحنو «ةمسقلا لبقيو رادقم هلو ضرعب سيل

 كرحتم الو نكاس ريغ هيف مسجلا ناكل ادوجوم ءالخلا ناك ول هنإ (يناثلا)

 امإ نوكسلا نأل لاح ءالخلا يف نوكسلا نإ :انلق امنإو .لاح مّدقملاف ؛لاحم ىلاتلاو

 وهف عبطلاب ءالخلا نم ءزج يف مسجلا نوكس ضرف نإف «رسقلاب وأ عبطلاب نوكي نأ

 نوكي امنإف رسقلاب ضرف نإو ءاهيف فالتخا ال ةهباشتم ءالخلا ءازجأ نأل لاحم

 فالتحلالا ىفتنا اذإو «هيف وه ام فالح ىلع مئالم رخأ عضوم هل ناك اذإ رسقلاب

 اضيأ وهف ءالخلا يف ةكرحلا امأو ؛عبطلا دعب رسقلاو عبطلا قح يق قارتفالا ىفتنا

 :نيليلدب لاحم
 ناك امل افلاخم اعضوم بلطي هنأكف عبطلاب ناك نإ هنإف انركذ ام (امهدحأ)

 .رسقلا اذكو هيف فالتحا الو هيف
 مدقملاف لاحم وهو نامز ريغ يف ناكل ةكرح ءالخلا يف ناك ول هنإ (يناغلاو)

 لوألا ءزجلا يف هنوك نأل نامز يفف ةكرح لك نأ قبس دق ام هتلاحتسا هجوو لاحم

 ءاوهلا ف لفسأ ىلإ كرحتي رجحلا نأل لاحما اذه مزل امنإو ةلاحم ال يناثلا يف هنوك لبق

 انيخت ءاملا راص ولو «لقأ هعفدو هتعئناممو قرأ ءاوملا نأل يالا ف كرحتي نأ نم عرسأ
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 سس ل ةفسالفلا دصاقم
 يفدلاو ةعنامملا نم هيف لصحي امل ًاضيأ أطبأ هيف رجحلا ةكرح تراصل هريغ وأ قيقدب
 «عفدلاو ةعنامملا يف ةناحشلا ىلإ ةقرلا ةبسنك ؤطبلاو ةعرسلا يف ةكرحلا ىلإ ةك رحلا ةبسنف
 عم مسجلا كلذ ةكرح انضرف مث ةعاس يف الثم عرذأ ةئام ءالح يف ةكرح انضرف اذإف
 رشع يف هنأ ردقيلف ءأطبأ نوكي نأ دبالف ةفاسملا كلت ىف ءاملا وأ ءاوهلا دوحو ريدقت
 هيلإ ةعنامملا يف هتبسن نوكي دح ىلإ هنم قرأ ءاملا لدب ءيشب ءالملا انردق ولف «تاعاس
 عنملا لصأ دوجو عم ةكرحلا ةاواسم ىلإ يدؤيف ةعاس يف ةكرحلا نوكتف «رشعلا
 يف توافتلا بحوي عملا ردق ىف توافتلا ناك اذإو «عنملا مدع عم ءالخلا يف ةكرحلل
 ام تبني عطاق ناهرب اذهو ءبحجوي ال فيك همدعو عنملا دوجو يف توافتلاف «ةك رجلا
 .هيف ليم ىلع مسح لك لامتشا موزل نم انركذ

 ديدحلا نم ساطلا نأ ءالخلا لاطبإ ىلع ةيعيبطلا تامالعلا نم وهو (ثلاثلا)
 رل هنإف هرعقع ثبشتم ءاوهلا نأ الإ هل ببس الو «هيف صغي مل ءاملا ىلع يقلأ اذإ
 نم دوعصلا بلطي هنأل «ءاملا زيح يف لصحي ىتح هدعاسي ال ءاوهاف ساطلا صاغ
 حطس نيب ءالمخ لصح ساطلا صاغو هزيح يف كسمتساو هنع لصفنا ولو .هزيح
 جرح ول كلذلو ءةنيفسلا تينب اذه ىلعو لاحم وهو لصفنملا ءاوملا حطسو ساطلا
 ءاوهلا جرخت ماجحلا ةبوك كلذكو «بسرل ءام. ءيلمو ةنيفسلا وأ ساطلا نم ءاوها

 لاحم وهو ءالخ لصحل بذجني ل ول هنأل موجحملا ةرشب هعم بذجنيف صملاب ظ
 ىف دج مل ءاملا جرح ولف كلذل سيكنتلا عم اهيف ءاملا كسامتي ءاملا ةقارس كلذك و |

 حوطسس لاصفناو يالخلا دوحو ليحتسيو ولخيف هفلختسي ام ةقارسلا لفسأ
 نواهلا ىلع عضوت دق ةروراقلا كلذك و «فلحخ ريغ نم ضعب نم اهضعب ماسحألا
 ىلع تينب ىلا ليحلا ةلمج نم كلذ ريغ ىلإ اهعفرب نواهلا عفتري مث ًامدنهم اعضو
 سيلاطاطسرأ يأر هيلع رقتسا ام :ليق ؟ناكملا ةقيقح ام :ليق نإف «ءالخلا ةلاحتسا
 حطسلا يعأ يواحلا مسجلا حطس نع ةرابع هنأ وهو ءلكلا هيلع عمجأ يذلا وه
 ام لکو هيف ةدوججوم ةروكذملا ةعبرألا تامالعلا نأل ىوحملل سامملا نطابلا
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 يلازغلا مالسإإلا ةد

 مسجلا نم نطابلا حطسلا يف تدحو دقف ناكم وهف تامالعلا كلت هيف تدحو

 اذإف ءاناكم نوكي الف هريغ الو ىلويه يف الو ةروص يف دجوي مل و ناكم وهف يواحلا
 ملف ؟رّيحلا اذهب صتخا مِل :لاقي نأ زوجي ال كلذلو ءالصأ ناكم يف سيل ماعلا ةلمج
 اهناكمف رانلا امأو ءلفسأو عفرأ ةمث سيلف «لاحم ءالخلا نأل لفسأ وأ هنم عفرأ نكي

 ءاملا ناكمو ءرانلا نم نطابلا حطسلا ءاوملا ناكمو «نطابلا نم رمقلا كلف طيح

 .دمتعن نأ يغبني بيترتلا اذه ىلعو ءاوحلا نم نطابلا حطسلا

 مسجلا ماسقنا ىفخي ال ةصاخ ناكملاو ةطيسبلا ماسحألا يف (ةيناثلا ةلاقملا)

 ( .بكرملاو طيسبلا ىلإ
 لبقي ام ىلإو «تايوامسلاك داسفلاو نوكلا لبقي الام ىلإ مسقني طيسبلاو

 ةكرخلا الو داسفلا الو قارخن الا لبقت ال تايوامسلا نأ قبس دقو ةعبرألا رصانعلاك

 سوفن اهو ةفلتخم اهعابطو ةريثك اهنأو ةريدتسملا ةكرحلا نع ولخت الو «ةميقتسملا

 ٰيعأ اهداوم نأ انهه ديزنو تايهإلا يف قبس كلذ لك و «ةدارإلاب كرحتتو روصتت

 نإف ءرصانعلاك ال ةفلتخم اهروص نأ امك «ةكرتشم تسيل عبطلاب ةفلتخم اهتايلويه

 نم حلصت اهنم دحاولا ةدام تناكل ةكرتشم اهتدام تناك ول ذإ ةكرتشم اهداوم

 اهصيصخت ناكل كلذ روصتي ناك ولو ءىرخأ ةروصب روصتت نأ اهتاذ ثيح

 ببس ةاقالم ضرفي نأ ليحتسي الو ءاه هتاقالم قفتا ببسبو قافتالاب اهتروصب

 ةكرحلا كرحتي نأ هنم مزليو «ةيناثلا نوكتتو ىلوألا دسفتف ىرحأ ةروص لبقتف رخآ
 هنأ لدف لاحملا ىلإ يضفي ال نكمملاو ءلاحم وهو ىرخألا ةعيبطلا زيح ىلإ ةميقتسملا
 طئاسب مكح اذه رصانعلا ةدامل ةلثام الو ةكرتشم اهتدام نوكت نأ نكمم ال

 رانلاك سباي راح ىلإ مسقنت نأو دبال اهنأ اهيف يعدنف رصانعلا امأو .تاوامسلا

 ةرارحلا نأ يعدن مث «ضرألاك سباي درابو ءاملاك بطر درابو ءاوهاك بطر راحو

 ليحتست نأ روصتي هنأ يعدن مث ءروص ال اهيف ضارعأ ةدوربلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو
 «ضعب ىلإ رصانعلا هذه ضعب بلقني هنأو «ءاملا نخسي امك ضارعألا كلت يف ريغتتو
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 ةفسالفلا دصاقم

 ماسحألا نم راثآلا لبقت اهنأو هيلع وه امم رغصأو ربكأ !رادقم دحاو لك لبقي هنأو

 :ىواعد عبس هذهف ةيوامسلا ماسحجألا طسو يف نوكت نأو دبال اهنأو ةيوامسلا

 ولخت ال بيك رتلاو داسفلاو نوكلاو ريغتلل ةلباقلا ماسحألا هذه نإ (ىلوألا)
 ةلهس لكشلل لوبقلا ةلهس نوكت امإ اهنأل «ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا نع
 ىتح لاصتالا وأ لكشلل لوبقلا ةرسع نوكت نأ امإو ؛ةبوطرلاب دارملا وهو هل كرلا
 هنع ربع لاصتالا ةعيرس تناك نإف «ةلصتم ريغ ىقبتو ءازجأ هنم سامتي نأ زوج

 اسباي كلذ ىمسي سامتلا دنع لصتت ال تناك نإو «ءاوهلاو ءاملا لثم بطرلاب
 يتأيس امك جازملل ةلباق اهنأل ةدوربلاو ةرارحلا نع ولخت ال اهنإ مث «رانلاو بارتلاك
 اهلعفو ءاجازم نكي ملو ةرواج ناك الإو ضعب يف اهضعب رثؤي نأو لعافنت نأ دبالف
 اهقحلي كلذلو ةدورب ىمسيو ديقعتلاب وأ ةرارح ىمسيو قيرفتلاب نوكي نأ امإ
 ,ةبوطرلا نم نوكي امنإ نيللاو «ةسوبيلاب ةبوطرلا جازتما ةدش دنع كلذو راسكنالا
 «ةس وبيلا نم ةيعيبطلا ةنوشخلاو «ةبوطرلا نم ةيعيبطلا ةسالملاو ؛ةسوبيلا نم ةبالصلاو

 ماسحألا هذه ولخت الو اهدعب ةيقبلا اهقحلتو ةعبرألا هذه عئابطلا هذه لوصأ نذإف
 ىاوهلل نول الف اهنع ولخت نأ زوجيف نوللاو معطلاو ةحئارلا امأ .ةعبرألا هذه نع
 تايفيكلا نذإف ءرجحلا ىف ًاضيأ الو ءاوهلل ةحئار الو ؛ءاوهلل الو «هايملل معط الو
 ةعومسملاو ةقوذملاو ةمومشملاو ةيئرملا ىلع ةقباسو الوأ ماسحألا يف نوكت ةسومللا
 لقثلاو ةرارحلا عم اهنإف ةفخلا امأو «ةعبرألا عئابطلا هذه لوألا طالتحالا نوكي نذإف
 ةفخلا تداز ةدوربلاو ةرارحلا نم ةدحاو عم ةسوبيلا تداز املك و ةدوربلا عم

 نسم دب نكي م اذإو ءالقث دشأ سبايلا درابلاو «ةفح دشأ سبايلا راحلاف «لقثلاو

 نم امهيف غلبأ ءيش الو سباي راح ةعبرأ بيكرتلا ناك مسح لكل نيتفيك عامتحا
 ءءاملا وهو بطر درابو ءاوهلا وهو بطر راحو «سبايلا راحلا طيسبلا وهو رانلا
 نم اهبراقيو يناعملا هذه يف اهنود اهدعب تابكرملا اذإف ءضرألا وهو سباي درابو
 قوف ةهج بلطي هنأ عبطلاب راح ءاوهلا نأ ليلدو «عيابطلا هذه هيف بلغي ام تابكرملا

Y4 



 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 معن .ادعاصتم ءاوه راصو رخبت يمحو ءاملا تحت رانلا دقوأ اذإو ءءاملا يق سبح اذإ

 ءاملا نم هب تطلتخا ةرخجأب جزتمي هنأل ةدوربلا هنم سحب اننادبأ رواجي يذلا ءاوملا

 ناكل اه رواحملا ءاوحلا اهببسب ىمحيو سمشلاب ىمحت ضرألا نأ الولو «هل رواجملا
 ةدوربلا لقتف ام تح ىلإ ضرألل رواجا ءاوهلا يمحب هنكلو ءاذه نم دربأ ءاوهل

 يف رانلا لثم نكي مل نإو راح وه ام ىلإ ىقزتي مث ءام دح ىلإ دربأ هقوف ام نوكيو

 ناكل هسفنب كرت ول هنإ ثيح نم هتدوربو دراب سباي وهف ضرألا امأو .ةرارحلا

 نذإف ءدْعُبلا يف رانلا ةهح ضقانت ةهج ابلاط ًافيثك ًاليقث ناك امل ةدوربلا الولو ءادراب
 يف لصحي ماسحألا رئاسو ماسحجألا تاهمأ يهو ةعبرألا هذه ةطيسبلا ماسحجألا

 .اهحجازتما

 هنظ امك روصب تسيلو ضارعأ عبرألا تافصلا هذه نأ (ةيناثلا ىوعدلا)

 هذهو «فعضألاو دشألاو ناصقنلاو ةدايزلا لبقي ال وهو رهوح ةروصلا نأل «موق
 ول ءاملا ةروص نألو ءام نم دربأ ءام برف «ةدوربلاو ةرارحلا ف توافتت ماسحألا

 ناكم ىلإ هناكم قرافي نأ بجي ناكو «ةرارحلاب هتروص لطبت تناكل ةدوربلا تناك

 ةروص تناك ولو ةدوربلا داسفب دسفي ناك لب «ةيئاملا ةقيقح ىقبت ناك الو «راحلا

 ءاوه نكي مل قز يف ءاملا طسو يف سبح اذإ ناكل قوف ىلإ ةكرحلاو ةفخلا ءاوحلا
 ةلاح ةقيقح اهنأ ٍنيعأ ىرخأ ةعيبط رصنعلا ةروص امئإو ضارعأ هذهف «هتروص لاوزل
 ةدوربلاو نوللا نم ساوحلاب كردملا امنإو «ساوحلاب اهسفن يف كردت ال ىلويملا يف
 اهمسج يف لعفت اهنإف اهلعفب تفرع امنإو «ةعيبطلا كلت نم ردصت ضارعأ ةبوطرلاو
 ةفنلاب ربعي يذلا ليلا بجويو ؛ةقرافملا دنع هيلإ درلاو يعيبطلا هلحم يف نوكسلا

 هيف رهظت ءاملا ةعيبطف «ةصاح ةيمك و ةصاخ ةيفيك مسح لك يف بحويو «لقثلاو
 هنأ امك ءرساقلا عاطقنا دنع هيلإ اهتدر رسقلاب هنع ةدوربلا تليزأ اذإو ءةدوربلا

 «ةرهاقلا ةوقلا تلاز اذإ كلذو ارهق قوف ىلإ يمر امهم لفسأ ىلإ ةكرح بحوي
 هرادقم ىلإ داع رهقلا لاز نإف ءربكأو رغصأ ىلإ رهقلاب ءاملا رادقم ريغتي اعر كلذكو
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 هذهو هدوجوو هتقيقح يه ةروص عبرألا هذه نم دحاو لكل نذإف يعيبطلا
 .ضارعأ ةسوسحما تايفيكلا

 ريصي نأ زوجيف ريغتلاو ةلاحتسالا لبقت رصانعلا هذه نأ (ةثلاثلا ىوعدلا)

 ةرارمحلا ثدحتو رصانعلا رئاس اذك و املا سفن يف ةرارحلا ةفص ثدحت يأ راح عاملا

 :بابسأ ةثالثب

 .ءاملا نخست اهنإف رانلا لثم راح مسج هرواجي نأ (اهدحأ)
 يراجلا ءاملاو «ةكر لاب ضخمملا يف ىمحي نبللا نأ امك ةكرخلا (يناثلاو)

 .رانلا هنم رهظو يمح رجح كح اذإو دك ارلا عاملا نم رح

 قرت ةقاّرحلا ةآرملا نأ امك يمح ائيضم امسح راص اذإ هنإف ءوضلا (ثلاغلا)
 نإو كلذك ضرألاو ىمحي ال ءاملا نإ :اولاقف اذه يف موق فلاح دقو ءاهئوضب
 نم لصفنا رانلا ءاملا رواج اذإ :اولاقف اهحجو ماسقألا هذه اوفلكتف دربي ال ءاوحلا
 ةروتسم ريصت ءاملا ةدوربو «رانلا ءازحأ راحلا نوكيف ءاملا ءازجأب جرتع ام رانلا ءازجأ
 رانلا ددم عطقنا امهمو ,ناك امك دراب هسفن يف وهف الإو ةبلاغ رانلا ءازجأ نوكل
 امأف تمدع اهنأ ال تنمك نأ دعب ةرهاظ ةدوربلا تداعو رانلا ءازجأ هنم تلصفنا

 جرخت ةكرحلاف «رانلا نم ءازجأ نع ولخي ال هنطاب نأل ةكرحلاب ىمحي امنإف ءيشلا
 وه لب ضرعب سيل هنإف اراح هريغ لعحي ال هنإف ءوضلا امأو ءرهاظلا ىلإ ءازحألا
 مهنأل اذه اوفلكت امنإو «عضوم ىلإ عضوم نم لقتني فيطل وهو هسفن يف راح مسح
 «هتروص ءاقب عم ءاملا ةدورب لاوزل اهحو اودجي ملف روص ضارعألا هذه نأ اونظ
 يف مهطابنتسا داسف ىلع ملكتنو لصألا اذه انلطبأ دقو «كلذل لوقلا اذه اوفلكتف
 ثالتلا هذه

 ىلع لديف نطابلا نم رانلا ءازجأ جرخت ةكرحلا نأ وهو (لوألا مسقلا امأ)
 هنطاب نم راحلا لاقتناب هنطاب دربيو هرهاظ ىمحي نأ بجي احيحص ناك نإ هنأ هنالطب

 تحرخ ولو هلك باذ يمرف صاصر نم هلصن ناك اذإ مهسلا نإف ءكلذك سيلو
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 لاح سملو رسک ولو فيك ناك امك يقبو اداقعنا هنطاب دادزال هرهاظ ىلإ ةرارح ا
 اذإ ءاملا اذكو ءهرهاظ اذكو كلذ لبق ناك امم ّرحأ هنطاب دحو ةكرحلاب هترارح

 رهاظلا يف ةهباشتم ةرارح هئازجأ عيمجب اراح دحو ًاليوط انامز قزلا يف كرح

 ةكرحلا :ليق نإف .لقتنت ملو ءازحألا عيمج يف تثدح ةرارحلا نأ لدف «نطابلاو

 فارتعا اذهف :ليق .نكت مل نأ دعب ةراح اهيف تناك لا رانلا ءازجأ تلعج

 نإف .تددحت مث ةرارحلا فيعض وأ ةراح ريغ ةدوجوم تناك اهنأ وهو ةلاحتسالاب

 لصنلا نطاب يف ةرارح نم ال ءاوشا ف ىلا رانلا ةرارح نع بودي لصنلا :ليف

 رانلا ىلع ةرارحلا يق ديزي ال ءاوهلا نأل لطاب اذه :ليق .هؤازجأ بوذي كلذكو
 ىلإ جاتحي رئوملا نأل ةعرسب اهيف كرحتملا نم اقارتحا دشأ رانلا يف ثباللاو ,ءفرصلا

 :ليق نإف .هيف ةفيفح ةك رح نم هقارتحاب ىلوأ ءاوهلا يف رثأتملا نأكف ءرثؤي ىتح نامز
 عمتجيف هنطاب يف لخديف هسفن ىلإ ءاوهلا نارين بذتجي هتكرح ةعرسب وهف كرحت اذإ

 «هيف لوحدلا نم لهسأ ءاوهلا ىلإ اهنم رانلا ءازجأ ج ورح :ليق .ةريثك نارين هيف

 هماسم يف لحدت رانلا نإف ءاهنم راتلا جورخل اداقعنا دشأو دربأ ريصي نأ يغبني ناكف

 تالفنا لب ءاهيف لوخدلا لمتحي امك اهنم رانلا ج ورح لمتحي ماسملا كلتو «ةلاح ال
 نم عنمت ةكرحلا تناك نإف بيرغ عضوم يف اهحلوت نم رسيأ بيرغ عضوم يف رانلا
 .لوخدلا نم عنمتلف جورخلا

 ةرواحملا دنع بشخلاو ءاملا يف رانلا ءازجأ لوحد وهو (يناثلا مسقلا امأو)

 تبث اذإ نكلو بابسألا دحأ طالتخالا نوكي نأ زوجي ذإ «هراكنإ نكمي ال كلذف

 ءازحأ لوحد ريغ نم هسفن يف ليحتسي نأ اضيأ دعبي مل ةلاحتسالا زاوج قبس اب
 .هيف رانلا

 لطاب وهف اراح امسح عاعشلا نوك ىوعد وهو (ثلانلا مسقلا امأو)

 .رومأب
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 عقو املك تسي نأ رانلا بيهلك اراح ناك ول نأ يغبني ناك هنإ (لوألا)
 .راتلا فالخب اهرتسي الو ءايشألا رهظي هنأ مولعمو «رانلا رتسي امك هيلع

 رئاس يف ىشفتي ءوضلاو ةدحاو ةهح ىلإ كرحتي نأ يغبني ناك هنإ (يناثلاو)
 .تاهجلا

 هلوصو نم أطبأ ديعب عضوم نم هلوصو نوكي نأ يغبني ناك هنأ (ثلاثلاو)

 امهؤوض لصو سمشلا فوسك ءالحنا تقو جارس جرسأ ولو «بيرق عضوم نم
 .توافت ريغ نم دحاو تقو يف ضرألا ىلإ

 ناك ةدحاو ةعفدو ةأجف دس مث ' 'ةنزور نم تيبلا قرشأ اذإ هنأ (عبارلا)
 تالفنالا نم تعنم ذإ هيف تناك ىلا ماسحألا كلتب ائيضم تيبلا ىقبي نأ يغبني

 ءوضلا لبقي مسج نذإ وهف نزورلا دس امل اهؤوض لاز هنأ اومعز نإف «ةنزورلا دسب
 فزعي نأ يغبني لب «هيلإ ةجاح الف مسجل اضرع ءوضلا راصف ىرخأ ةملظلاو ةرات
 .اهتقرافمو سمشلا ةلباقع ىرخأ ةملظلاو ةرم ءوضلا لبقي ضرألا نأ وهو قحلاب

 يف ءوضلا لصاوتي فيكف ةقرفتم تناك نإ ماسحألا كلت نأ (سماخلا)
 ءاوملا اسحأ لخادت فيكف ةقرفتم ريغ ةلصاوتم تناك نإو ‹«ضرألاو ءاوهلا عيمج
 .ضرألا هجو ىلع ءوضلا لصاوتي فيكف ةقرفتم تناك لحادت مل اذإو

 تناكل ةئيضم ماسجأ جارسلا وأ سمشلا نم لقتني ناك ول هنأ (سداسلا)
 نإف اهايإ ةئيضملا ءازحألا ةقرافمل لاح ا يناث يف اهؤوض صقنيو للحتت سمشلا ءازجأ
 دنع اهعم كرحتي اه ةمزالم اهيف ةتباث يه لب ءاهنم جرخت ال ماسحألا كلت نأ رّدق
 ثيح نيعضوم نسم هنع باوحلا مّدقت دقف اهتلباقم ضرألا ىلع عفت امثإو ءاهتك رح
 ال نأ يغبنيف ءاوهما ماسجأل ةلخادم نوكت اهنإو ءاهءارو ام زيست تناك اهنإ :انلق
 برقيو ضرألا نع دعبي نأ زوجي ال ادحاو امسح نأل ءاوهلا يف ءيش اهنم نوكي

 .(ليلغلا ءافش) برعم ةوكلا :ةنزورلا )١(
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 عشقي ال نأ بجي ناكل ءاوهلا يف مسج جرحأ ولف «هنع ءاوهلا ولخي ال نأ يغبنيف اهنم

 مسح ضارتعا ملع ضرألا ىلع يذلا ءوضلا نإ :لاقي نأ ليحتسي ذإ هيلع ءوضلا
 .هيلإ لقتناف

 ال رجحلاك ةبلصلا ءايشألا نع هساكعنا ناكل امسح ناك ول هنأ (عباسلا)

 ببس سمشلا نأ هانعمو ضرع عاعشلا نأ تامالعلا هذهب رهظف «ءاملاك ةنيللا نع

 ءيضتسملا مسجلا نوكيو فافش مسج امهنيب ناك اذإ اهلباقي اميف ضرع ثودحل

 لبق امهمو «فاطعنالاب وأ سكعلاب ىرخأ ةرم هلباقي اميف ءوضلا ثودحل اببس اضيأ

 .رخآ ضرع يهو هيف ةرارحلا تثدح ةرارحلل ًالباق ناكو ءوضلا ءيشلا
 جراح نم ةدايز ريغ نم ربكأو رغصأ ارادقم لبقت اهنأ (ةعبارلا ىوعدلا)

 دمج درب امهمو ربكأ راص اراح راص امهمف ؛ىرخأ رغصتيو ةرم ءاملا ربكي امك

 مزلي الف «ىلويملا يف ضرع رادقملا نأ قبس دقو امهنيب رتاف وهو هردقو رغصأ راصو
 نإف كلذ ةحص ىلع ةدهاشملاب نآلا لدتسن نكلو «دحاو رادقم ىلع افقو نوكي نأ
 تناك اذإ ةحايصلا ىمست ىلا ''ةمقمقلاو «هقشي ىتح خفتني ندلا يف رمخلا

 نأ الإ كلذل ببس الو ترسكناو اهتحت رانلا تدقوأو ءاملاب ةءولمم سأرلا ةدودشم

 نكمي فيكف ليق .هيف رانلا ءازجأ لوخدب ربك هلعل ليق نإف ءناك امن ربكأ راص ءاملا

 هلدب لحدف ءاملا نم ءيش جرح ولو «ءاملا نم ءيش جرخي مل و هيف رانلا ءازجأ لوحد

 اهعبطب قوفلا ههجج تبلط رانلا :ليق ولو ةحايصلا رسكنت ملو ناك امك ناكل
 اعر هنأل هرسكت نأ ال هريطتو ءانإلا عفرت نأ يغبني ناكف :ليق .ترسك كلذلف

 ينبني ناك مث ءافيفخ هنزو ناكو ايوق ءانإلا ناك اذإ رسكلا نم لهسأ عفرلا نوكي

 بناوحلا عيمج يف طسبني ءاملا نأ هيف ببسلا نكلو هيقالت يذلا عضوملا رسكت نأ

 نم نوكي دقو سأرلا قيض نوكيو هريغو ءاملا هيف نخسي ام (مقامق) عمج ناتورع هل ساحن نم ءاعو :ةمقمقلا )١(
 .ئييصلا ف زا
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 ءانإلا نم فعضأ وه ناك يذلا عضوملا قتفنيف «بناح لك نم ءانإلا حطس عفديف
 ال رادقملل ةيضتقملا ةعيبطلاو «صقنيو ديزي ضرع رادقملا نذإف «ناك بناح يأ نم

 اهلعف رسق اعرف رساق دحو ناف ءرساق نكي مل ام ًاصوصخم اضرع لبقت نکلو «لوزت
 .هاضتقم ةياغ نع

 ضعب ىلإ اهضعب اهضعب ليحتسي ةعبرألا رصانعلا هذه نإ (ةسماخلا ىوعدلا)
 .موق اذه ركنأ دقو اهيقاب كلذكو ًاضرأ وأ ءاوه ءاملاو ران وأ ءام ءاوطا بلقنيف
 هم ل ولی ار ی یش ر یدل ی دا ومو ةماعلا هارو
 زوك بكر ولو «قرح ءاوه الإ رانلل ىنعم الو اران راصو قرتحاو ءاوها نم هيف ام
 لاحتساو هلحاد يف يذلا ءاوهلا درب مدنهم ابيك رت جلثلا طسو يف الثم جاحزلا نم
 كلذ سيلو هلفسأ يف تعمتحا ترثك اذإف < هحطس ىلع تارطق عمتجاو ءام
 راح ءام درابلا لدب ناك ولو «صقني ال جراخلا ءاملا نإف ماسملا نم هيف ءاملا لوخدب
 درابلا عم دحوي امنإو راحلا عم دحوي ال كسلذو «ماسملا نم لوح دلاب ىلوأ ناك
 يف الإ دحوت ال تارطقلا تناكل ءاملا لوخدب كلذ ناك ول ًاضيأو ,جلثلا وأ طرفملا
 دقو < «جلثلا نم ىلعأ وه زوكلا نم فرط ىلع دحوت دق يهو ءاملا هيف يذلا عضوملا
 ضرألا نم بيرقلا يفاصلا ءاوشا ىلع دربلا ءاليتسا طرفم اهدرب يلا دالبلا يف دهوش
 نس ريثك ءيش هنم عمتجا ىتح ضرألا ىلإ هطوقسو اجل هبالقناو وحضلا تقو يف
 .ميغ ريغ

 .ءاوه راخبلا دعاصتو هتحت رانلا داقيإ دنع رهاظ وهف ءاوه ءاملا ةلاحتسا امأو
 تعقو اذإ رطملا نم يقاصلا ء ءاملا تارطق ىف كلذ دهوش دقف اضرأ ءاملا ةلاحتسا امأف
 ةلاحتسا امأو .اراجحأ لاحلا يف دقعنتف ةدقعم ةرجحم ةوق اهيف يلا عض ماوملا ىلع
 هلك اذهو «راجحألا ليلحتو ءايميكلا ةعانص نم ةبرجتلاب كرديف ءام نابوذلاب رجحلا
 روصلا لبقت لب ءاهتاذب روصلا هذه نم ةروص اهل نيعتي الو ةكراشم لويه نأل
 اهدادعتسا لصحي امنإو ؛ةروصلا تريغت ببسلا ريغت اذإف اهيقالي يذلا ببسلا بسحب
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 يلارغلا مالسإلا ةجحل

 ءاملا ىلع تبلغ اذإ ةرارحلاك ةروصلا كلت بسانت ضارعأ ثودحب ىرحأ ةروصل

 نأ ىلإ ةيقاب ةيئاملا ةروصلاو ىوقت ةرارحلا لازت الف «ةيئاوحلا ةروصلل اهب دعتسي هنإف

 بهاو نم ةيئاوطلا سبلتو ةيئاملا علختف ءاهنم ىلوأ ةيئاوهما ةوقلا ريصتف اهتوق متت
 .روصلا

 رهظأف تايوامسلا نم رثأتلل ةلباق تايلفسلا هذه نإ (ةسداسلا ىوعدلا)

 ةدايزب ذإ ءراحبلا دمو هكاوفلا حضن لصحي امهب ذإ «رمقلاو سمشلا ريثأت بكاوكلا

 بتكلا يف اهليصفت فرعي ىرخأ رومأو هكاوفلا تادايزو ّدملا ةدايز نوكت رمقلا

 مزلي سيلو ءءوضلا ةطساوب ةرارحلا مث ءوضلا تايلفسلا يف اهراثآ رهظأو «ةيئزحلا

 نأ امك ءءوضلا ةطساوب اهنم ةرارحلا تلعج ولو ةراح سمشلا نوك كلذ نم

 سمشلا نأ ىلع كلذ لدي الو ءرخبتلاب قوف ىلإ هتكرح ءاملا تنخس اذإ سمشلا
 ةعيبط تايوامسلل لب اهترارح ىلع لدت ال هترارح كلذك و «قوف ىلإ ةكرحتم
 ةدهاعتمو ةقشاعتم ضارعألا هذه نكلو «قبس امك عيابطلا هذه نع ةجراح ةسماح

 امهدحأ نأ ىنعم ةرارحلا همزالت ءوضلاو ؛ةكرحلا اهمزالي ةرارحلاف «ةبحاصتمو

 ال نذإف ءروصلا بهاو نم رحألا ضيفي ىتح رحألا لوبقل هدادعتسا عوضوملا يطعي
 مسجلا يف لصاحلا نأ بلغألا نكل هسنج نم ءيشلا لعف نوكي نأ ةرورضلاب مزلي

 نم ءوضلاو ءاملا نم ةدوربلاو رانلا نم ةنوخسلاف «لعافلا بساني رحخأ مسح نم

 ةسامملاب نخست رانلا نأ امك ةرواجم اب نوكي ةرات مسجلا يف مسجلا لعفو سمشلا

 اذإ رضخألا نأ امك «ةلباقملاب ةراتو رحخآ امسح ةسامملاب كرحت حيرلاو (رخخآ امسح

 لشم طئاجلا يف ةرضح لوصح بحجوأ سمشلا قورش عضوم يف اطئاح لباق
 ناك ولو اهيف اهلثم عابطنا بحوت ةآرملل ةلباقملا دنع ةروصلا نأ امكو «سكعلا

 نيعلا يف هتروص لشم لوصح بجوت نيعلل نولتملا ةلباقم كلذكف ءهبجوت مل اسام
 ج ورح وأ ءيضملا نم ءزج دادتما اذه ةقيقح سيلو الف ةسامملا عم امأف «دعبلا دنع

 ةلباقم يف ءيضملا دوحو نكل «لاحم كلذ نإف ةآرملا وأ نيعلا ىلإ روصلا نم ةروص
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 امهنيب طسوت امهم ددحتلا قيرطب هيف هتروص لثم لوصحل ببس فيثكلا مسجلا
 ىر مث ًاراح راصف ةرارحلل دعتسا ببسب هيف ءوضلا ثدح اذإو «فافش مسح
 قرح نإ ةقرحلا ةآرملاو ءءام يف كلذ ناك اذإ اراخب دعاصتيف ةك رحلل ةرارخلاب دعتسي
 ءازجأ عيمج نم ءوضلا اهزك رم يه يلا ةطقنلا لبقتف ةطورخم ةرعقم اهنأ ثيح نم
 اهترارح دتشتف ةرارحلل اهدادعتساو اهؤوض دتشيف اهيلإ ساكعنالاو درلاب ةأرملا
 مامتب ىوقي امنإ ءيضملا مسجلا ءوض نأل فيصلا يف ةرارحلا بلغت كلذلو ؛قرحتف
 ةلباقملاو رثكأ ءوضلا ناك دشأ ةلباقملا تناك اذإف ,ةلباقملاب لعفي امنإ هنأل ةلباقملا
 نم ًابيرق لامشلا بناج يف نوكت فيصلا يف سمشلاو دومعلا ىلع نوكت امنإ ةماتلا
 ال أ نوكيو ءاتشلا راهن نم ءوضأ فيصلا راهن نوكي كلذلو ءانسؤر طسو
 فعضيف بونجلا ىلإ انسؤر ةمس نع سمشلا ليل دومعلا فرحني ءاتشلا يفو «ةلاحم
 لإ سمشلا زكرم نم جرخب يذلا طنخلا دومعلاب يعأو «ةرارحلا فعضتف ءوضلا
 الف اياوزلا توافتل هنع ليمي امف نيتملاف نيبناحللا نم نيتيواز ىلع ضرألا زك رم
 .ادومع نوكي

 الو تاوامسلا طسو يف نوكت نأ يغبني رصانعلا هذه نإ (ةعباسلا ىوعدلا)
 ناعضوم تاوامسلا لحاد يف اه نوكي نأ روصتي الو اهنم ةحراخ نوكت نأ روصتي
 نأ زوجي ال هنإ امأ ًادحاو رصانعلا نم دحاو لك ناكم نوكي نأ يغبني لب نايعيبط
 نيتهج يعدتست ماسحألا هذه نإ ثيح نمف تاوامسلا هذه نم اجراخ نوكي
 اهب طيحي ثيح الإ نوكت نأ روصتي الف «ةميقتسملا ةكرحلا اهوبقل قبس امك نيتفلتخم
 طيحي سلو ماعلا نم ىلعألا حطسلا نع ةحراخ تضرف نإف ءاهتهج ددحم مسح
 OO OO اذكه نادعابتم وأ نارواجتم ناملاع ضرفي ىتح ىرحأ ءام” تضرف نإو «لاحم وهف مسح اهب
 دعبلا كلذ نوكي هنألو .لامم ءالخلاو ءالخ وهو دْعُب امهنيب نوكي هنأل الاغ ناك
 دقو ةهجلا فالتخا بجوي ام ىلإ جاتحيف ةميقتسم ةكرح امهنيب روصتي نيتهح اذ
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 امهب طيحم ثلاث مسج ىلإ جاتحيف جراح نم ةهجلا بسجوي ال مسجلا نأ انيب

 ام ىلع دحاو طع امهيوحي نيعضوم يف انوكي نأ وهو لاحم اضيأ كلذو امهيوحيو
 رصانعلا مسجو رمقلا مسج لثم ةروصلا هذه يف

 اذهو «لاح كلذ لثمو رمقلا كلف يف اعيمج امهنإف

 ءادحاو طيسبلا رصنعلا ناكم نوكي نأ بجي :لوقن

 ناناكم هل ضرف يذلا رصنعلا نكيلو «نيناكملا نيب يعيبط ناكم هل ضرف ول هنأل
 هل يعيبطلا ناكملا وه نوكيف نيناكملا دحأ ىلإ عبطلاب ليم نأ امإ ولخي ال ناكل ءاملا

 طيسب ءاملا نأل ءلامم وهو رحآلا هضعبو امهدحأ هضعب دصقي وأ ءرخآلا نود

 نأ بجي ىتح اهضعبل صصغ ال ذإ ةهباشتم هتكرح نوكت نأ يغبنيف ءازحألا هباشتم
 كلذ ءازجأ رّدق اذإ يذلا ناكملا وه مسجلل يعيبطلا ناكملاف ءرخآلا ضعبلا قرافي

 عمتجاو ناكملا كلذ ىلإ اهلك تكر حت اهعبطو تيلخو ةقرفتم عضاوم يف مسجلا
 ىلإ يدؤي الف لكلا ءازحأ هيف عمتجي ام لكلا ناكمف «هئازجأ عيمج هيف هلك مسجلا
 «كلذك الإ نوكي نأ نكمي ال دحاو ماعلا نأ اذه نم ناب دقف هانركذ يذلا لاخلا

 يعدتسي يذلاف .ةهجلا ديفي ام ىلإو «ةهجلا يعدتسي ام ىلإ ةمسقنم هماسحأ نإو
 نأو ,دعبلاو برقلاب هاتهج زيمتي ىتح ديفملا طسو يف نوكي نأ دبال ةهجلا
 اجراخ نوكي نأ زوجي الو ضعبلا لصاد هضعب نوكي نأ دبال ةهنلا '”يعدتسملا
 هلف طيسب مسح لكو «ةطيسب ماسحجألا هذه نأ يه لوصأ ىلع ىنبي اذه لك و «هنع

 ىلع نيبنيف لطاب ءالخلا نأ ناب دقو يعيبط دحاو ناكمو «ةركلا وهو يعيبط لكش
 ناكم هلف مسج لك نإ :انلق امنإو ءاهانرك ذ.يلا ةجيتنلا كلت لوصألا هذه عومجم

 يعيبطلا ناكملا وه :لوقنف ناكم يف نكسي نأ امإف رساوقلا نم الح اذإ هنأل يعيبط
 يغبني انلق امنإو ءةلاح ال هل يعيبطلا هناكم اهيف يلا ةهحلا ىلإ هجوتيف كرحتي وأ «هل

 .ريذتف (ةهجلل ديقم ا ناور ىرخأ ةخسن يف خلا ىعدتسملا نأو هلوق )١(
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 نم الخ اذإ طيسبلا ءازجأ قارتفا وهو لاحما مزلي ال ىتح هانركذ امل ادحاو نوكي نأ

 ىلإ هجوت ول هنإف كلذ ىلإ هضعبو اذ ىلإ هضعب نيناكملا ىلإ هحجوتي ىتح نيدحلا
 .هيلإ هجوت ام يعيبطلاف رحآلا كرتو امهدحأ

 :رومأ ةسمخ يف رظنلا نم اهيف دبالو تابكرملاو جازملا يف (ةفلاغلا ةلاقملا)

 لعفي ثي رصانعلا هذه جزتمت نأ هب يعملاو جازملا ةقيقح ين (لوألا رظنلا)
 كلذ ىمسيو ةهباشتم ةيفيك لكلل رقتسي ىتح اهتيفيك ريغتتف ضعب يف اهضعب
 احلا ةرارح نم درابلاو درابلا ةدورب نم راحلا رسكي نأ كلذو ءاحازتما رارقتسالا

 ضارعأ اهنأ انيب يلا ةسوسحملا تايفيكلا ريصت ىتح سبايلاو بطرلا كلذكو
 تايفيكلا هذه ةبجوملا ىوقلا يهو روصلا امأف «لعافتلاب الداعتل ةهباشتم ةروصلل
 ال اداسف كلذ ناكل تلطب ول اهلك روصلا نأل «لعافتلا ءاقيب ةيقاب نوكت اهنإف
 رانلا بالقنا كلذ ناكل ةيئاوشغا روصلا تيقبو الثم ةيرانلا روصلا تلطب ولو ءاحازم
 اجازم ال اروامت ناكل تاريثأتلا مداصتب تايفيكلا ريغتت مل ولو ءاجازم ال ءاوه

 ىوقلا الإ اهب ديري ال هنإف تاجازملا يق ةيقاب رصانعلا ىوق نإ :وطسرأ لاق ثيحو
 جازملا نأ ىلع اذهب لدتسا امنإ وهو ءداسفلا ىلع لدي لعافتلا ىوق يفن نإف ةلعافلا
 نإو ضعبلا ضعبلا دسفي الف ةيفاكتم تناك ولو داسف عقي فيك مث ءداسفب سيل
 الف ةلمجلا ىلعو «بلاغلا ىلإ بلقناو بولغملا لطبو بلاغلا يقب اهضعب بلغ

 نأ كلذ نم مزليف ناصقنلاو ةدايزلا لبقت الف رهاوج روصلاو رهاوملا نيب ةطسا
 لئام ىلإو لدتعم ىلإ مهولا يف مسقني جازملاو ؛هانركذ امك جازملا ةقيقح دقتعي
 نإ هنإف ؛كرحتم الو نكاس ريغ مسجلا ناكل دجو ول ذإ دوحولا نكمم ريغ لدتعملاف
 نوكي ءاوهلا نإف ءاوهملا يق ين نكس نإ كلذكو «هيلع ةبلاغ ضرألاف ضرألا ىلع نكس
 ضرألا ىلإ كرمت نإو ؛هيلع ةبلاغ رانلاف رانلا ىلإ ءاوشا نم كرحت نإو هيلع ابلاغ

 كلذو عضوم ىلإ كرحتي ال نأو عضوم يف نكسي ال نأ هقحو «هيلع ةبلاغ ضرألاف

 .لاح
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 اهتافص يف لوقلا مدقت يلا رصانعلا نيب لوألا طالتخالا يف (يناثلا رظنلا)

 .تاقبط ثالث نوكت نأ يغبني ضرألا نأ ملعاف ءاهتطاسبو

 ابارت نوكتف ةطاسبلا ىلإ ةلئام زكرملا لوح نوكت ام يهو ةلفاسلا ةقبطلا

 اهقوفو «نيطلا ةقبط نوكتف هيلإ ةبذجنملا هايملا ةبوطر اهب طلتخت ةقبط اهقوفو افرص
 امف هنع فشكنت ام ىلإو ءراخبلا هيلع يوتسي ام ىلإ مسقنيو ضرألا هجو يه ةقبط

 ةرارح ببسب ةسوبيلا هيلع بلغي هنع فشكني امو «ةيئاملا هيلع بلغي رحبلا تحت

 يف لصحيف ءام بلقنت ضرألا نإ ضرألاب طيحم ريغ ءاملا نأ يف ببسلاو «سمشلا
 تسيل ةبلص ضرألاو «ةوبر هببسب لصحيف اضرأ بلقني ءاملاو ءةدهو عضوملا كلذ

 توافتلا هسفن نع ليزيف «ضعب ىلإ اهئازجأ ضعب بصني ىتح ءاوهلاو ءاملل ةلكاشع
 ضفخنملا ىلإ هنم عفترملا ليميف ءاوهاو ءاملا ف كلذ نوكي امك ةرادتسالاب لكشتيو

 تاناويحلا نإف «ةيهلإلا ةيانعلا هتضتقا يذلا وه اذهو ءاوهلل عضاوملا ضعب فشكنيف

 اهيلع ةبلاغ ةيضرألا نوكت نأ دبالو ءاهحور ماودل ءاوهلاب ءاذتغالا نم اه دبال ةيربلا

 متيل عضاوملا ضعب يف ءاوهلل ضرألا فشكنت نأ نم دب نكي ملف ةتباث ةمكحم نوكتل

 .ةيربلا تاناويحلا دوحو

 نم ةيئام اهيف ضرألا يلت يلا ةقبطلا «تاقبط عبرأ وهف ءاوهلا امأو

 نم ءوضلا لبقت ضرألا نأل ةرارح اهيفو هايملا ةرواجم نم اهيلإ عفترت يلا تاراحبلا

 ةبوطر نع ولخت الةقبط اهقوفو اهرواجي ام ىلإ ةرارحلا ىدعتتف «ىمحتف سمشلا

 اهتوفو ءاهدعبل اهيلإ عفترت ال ضرألا ةرارح نأل ةرارح لقأ نوكت نكلو ةيراخب

 اهيلإ ناعفتري ال ضرألا نع ةسكعنملا ةرارحلاو راخبلا نأل فاص ءاوه يه ةقبط

 ريثألا ملاع دصقتو ءاوهلا يف عفترت ضرألا نم ةنحدألا نأل ةيناخد اهيف ةقبط اهقوفو
 «قرحنتف دعاصتت نأ ىلإ ءاوهلا نم ىلعألا حطسلا يف ةرشتنملاك نوكتف «رانلا نيعأ

 ناك ولو «هنم فطلأو ءاوهاك يه لب امل ءوض ال ةقرحم ةدحاو ةقبط اهنإف رانلا امأو

 نولو «ةلعتشملا نارينلل امك ءوض امل ناكلو «ليللاب بكاوكلا ةيؤر عنم نول اه
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 عومجم نم لصحيف «ملظملا ناحدلاب ةيفاصلا رانلا بوش نم لصحي امنإ هؤض جارسلا
 ال جارسلا يف رانلا ىوقت ثيحو ءاط نول ال ةيفاصلا رانلاف الإو ءوضلاو نوللا كلذ
 رانلا امنإف اوه وأ ءالخ الإ اهيف سيل ةيلاخلا ةبقثلاك اهنأ نظي ىتح نول اه نوكي
 نول كلذ اغإف ةقيقحلابو ناحدلاب ةبوشم اهنوكلف نول اه لصح اذإو كلت ةقيقحاب
 اه نول ال ءاوهلا لم رانلا امتإو «قرتحما بطحلا نول وأ رانلا نول ال قرتحملا نهدلا
 .قرتحم ءاوه اهنأ ثيح ةفافش اهنأل اه ءوض الو

 سمشلا نأ ىفخي سيل راخبلا ةدام نم وحلا يف نوكتي اميف (ثلاثلا رظنلا)
 ءاناخد سبايلا نمو اراخب بطرلا نم تدعص ءوضلا ةطساوب ضرألا تنخس اذإ

 ىف دعاصتيو امهنم تلفني امعو نداعلا ضرألا نطاب يف امهنم سبتحي امع نوكتيو
 رطملاو ميغلا وهف راخبلا ةدام نم نوكتي ام امأ اهركذ نم دبال ةريثك رومأ ءاوهلا
 نم ةراحلا ةقبطلا نم عفترا امهمف كلذ ريغو ةلافاو حرق سوقو دربلاو جلثلاو
 يف ًاريثأت عرسأ دربلا نأل اميغ راصو هب دقعناو دربلاب فئاكت ءيش ةدرابلا ىلإ ءاوملا
 اذإ هنأ ىرت امأ ةرارحلا ببسب راخبلا فطلل كلذو ,ءاوهلا يف ءام راحلا راخبلا بلق'
 ,ميغلا فئاكتل راخبلا فئاكتو ماسمحلا ءاوه ملظأف مامحلا ومح دتشا ءاتشلا لحد
 هديربت ديرأ امهم هراضخب سمشلا فطلتل سمشلا يف رصعلا تقو ءاملا كرتي كلدلو
 راحلا ناك ءاتشلا يف ضرألا ىلع راحلاو درابلا ءاملا بص اذإ كلذكو اليل لامشلاب
 دمجنيف ةدرابلا دالبلا يف راحلا ءاملاب ًاضوتي نميف كلذ رهظيو درابلا نم ادومج عرسأ
 نم دعاصتت امنإ ةرخبألا هذهو كلذك درابلا نوكي الو «هتيحل رعش ىلع لاخلا يي

 جورخلا ىلع ىوقتو دفنت اهنكلو «سمشلا ةرارح نم اهيف ىرس امل ضرألا نطاب
 لابا يرحت ذإ ذوفنلا نم هعنمت اهنإف ةبلصلا لابحلا تحت عقي ام الإ ضرألا ماسم نم
 اذإو ءنداعملل ةدام راص اهيف سبتحا اذإ مث «راخبلا كسمي يذلا قيينإلا ىرحب اهنم
 ناك نإف فلتخي مث حلاص ردق هسم عفترا لابحلا بوعش يف اذفنم دجو مث يوق
 راهن ف عمتجيام لق كلذلو ءاوه هتلاحأو لابحلا يف سمشلا ةرارح هتددب افيعض
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 هنم ةرارحلا ةفيعض سمشلا تناك اذإ ءاتشلاو ليللا يف عمتجيو «ميغ هنم فيصلا

 نإ رمألا عمتجا وأ ةفيعض سمشلا ةرارح تناك وأ ايوق راخبلا كلذ ناك نإو رثكأ

 ىلإ ضععبلا قوست نأب هعمج ىلع اضيأ حيرلا نيعت امبرو عمتجاف سمشلا هيف رثؤت مل
 رطاقتو ءام داعو فئاكت ةدرابلا ةقبطلا ىلإ ىهتنا امهمف «قحالتي ىتح ضعبلا

 ىندأ يقالي امدنعو اهئاطغ ىلإ يهتنيف ردقلا نع دعاصتي راخبلاك ءارطم یمسیو

 تارطق ريصيو عمتجي نأ لبق ديدش درب هكردأ نإف هيلع تارطق دقعنيف لزني ةدورب
 هكردت مل نإو ءاجلث كلذ ىمسيو فودنملا نطقلاك لزنو هؤازجأ تقرفتو تدمج

 ىلإ اهتدورب تمزهناف بناوجلا نم ةرارح اهتكردأ مث تارطق هنم ناك ىتح ةدورب
 درب ذِفيح تيم تدقعناو هيف ةرشتنم تناك يذلا وحبا درب اهيلع رفوتو اهنطاوب

 ةطاحإب اهنطاوب يف ةدوربلا عمتجتف عيبرلاو فيرخلا يف الإ دربلا نوكي ال كلذلو

 راص ةلاقص ىندأ عم ةبوطر رطملاب ابطر ءاوهلا راص امهمو اهرهاوظب ام ةرارح
 يف اهاري امك ءاوشا يف سمشلا ىري هءارو سمشلا تناك اذإ هل يزاجاف ةارملاك

 هلو ,حرق سوق هنم دلوتيف بطرلا راخبلاب ءوضلا كلذ كبتشيو اهب اهلباق اذإ ةآرملا
 ءازجأ دعب نوكي ىتح ًاريدتسم نوكيو طسوتملا نوللا نوكي ال ارو ناولأ ةثالث
 ةصوصخم ةبسن ىلع تناك اذإ ةروصلا ىرت امنإ ةآرملا نإف ادحاو سمشلا نم ةآرملا

 عقول تمت ول ذإ ةرئادلا متت الو رظانملا ملع يف كلذ يصقتسيو ؛يئرملاو يئارلا نم

 نوكيو ؛ةرئادلا كلتل بطقلاك رظانلا افق يف نوكت سمشلا ذإ ضرألا تحت اهرطش

 نإو برغملا يف حرق سوق يئر لاوزلا لبق ناك نإف ءًابيرق ًاعافترا ضرألا نع ًاعفترم
 الإ ىري نأ نكمي مل ءامسلا طسو يف سمشلا تناك نإو قرشملا يف يئر هدعب ناك

 ءاوهلا نإف ءرمقلاب ةطيحلا ةرئادلا يهو ةلاملاو .قفتا نإ ءاتشلا يف ةريغص سوق

 ءزجلا وهو هنم ءزج يف رمقلا ىريف بطر ليقص رصبلا نيبو رمقلا نيب طسوتملا
 ول عضوم نم ةآرم يف ىري يذلا ءيشلا مث ءاهيف رمقلا ىأرل ةآرم هيف ناك ول يذلا

 يف ءيشلا ىأرل ةبسنلا كلت ىلع ةعوضوم تناك و رصبملاب ةطيحم ةريثك ايارم تناك
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 امأو .ةلاحم ال ةرئاد ىريف لكلا يف ىري ايارملا تلصاوت اذإف ءايارملا نم ةدحاو لك
 قحا ءيضملا نم برق اذإف فيطل طسوتملا راخبلا نأل املظم ىري امئإف اهطسو

 يف ال سمشلا يف ىرت ةرذلاك وه سيلو ايئرم راص هنم دعب اذإو «یری ال راصو
 هنأك ةرئادلا طسو ىري اذهلف ليللاب رهظتو راهنلاب يفتخت بكاوكلاك وه لب «لظلا
 ذإ ءرطم نكي مل نإو ءاوملا ةدورب درحب نم لصحت اعر ةرئادلا هذهو ميغلا نع لاخ
 .ةبوطرلا كلت ةلاقص عنمب ناخدو رابغ نكي ملو ةبوطر ىندأ اهب ءاوطا يف لصحي

 بهشلاو قعاوصلاو حيرلا وهو ناحخدلا ةدام نم نّوكتي اميف (عبارلا رظنلا)
 طسو نم عفترا ناحدلا دعاصت اذإف ؛قربلاو دعرلاو بانذألا تاوذ بكاوكلاو
 يف دربلا هبرض نإف «راخبلا نم ةكرح ىوقأو قوفلا ةهج ىلإ ليمأ هنأل راخبلا
 ةحورملا كيرحتك ةدشب ءاوها كرحو ةعفد ءاولا ىلع لماحتو سكتناو لقث هعافترا
 مل نإو كرحتم ءاوه نع ةرابع اهنإف كلذ نم حيرلا تلصحف «ءاوهلل ةميظعلا
 ارو ,دهاشت ران هنم نوكيف هيف رانلا تلعتشاو ريثألا ىلإ دعاصت دربلا هبرضي
 نأ امإف ًافيطل ناك نإ مث ءًاضقنم ابكوك ىمسيف ناخدلا لوط بسحب ليطتسي

 ارصبم هنوك نع جرخي ناحدلا نأل ىحمنيف یری الف ء ءيفطني وأ ةفرص اران بلقني
 ءاوه بلقنيف هعافترا يف دربلاب يفطني وأ ةضحما راسنلا يهو ةفرص ران ريصي نأ
 نإو ,ءاوه ليحتسي هنإف ءافطإلا يف رئوملا دربلا هل يقالملا ناك نإف ءافافش ريصيف
 مث فري ال ذإ ران هلك ليحتسيف ناخدلا بوش نم صيلختلا يف ترثأ رانلا تيوق

 نامز كلذ يقب برقلا ىلع ليحتسي نكي مل نكلو لعتشاو ًافيثك ناحدلا ناك نإو
 ءازجأب ءازجألا ةثبشتم رانلا ذإ كسلفلا عم رودي اعرو «بنذ وذ بكوك هنأ ىريف
 مل نإو اهزيح يف لصاحلا ناحدلا اذه ُرَوَديِف اهتعياشم يف روديف كلفلا رعقم
 رهظيف رمحأ ىري هنإف هيف ةلعتشملا رانلا تفطنا يذلا محفلاك ناك نكلو «لعتشي
 هران تحمنا يذلا محفلاك نوكيف ةرمحلا هليازت هضعبو وحلا يف رمح تامالع هنم
 ميغلا فيعاضت يف ناحخدلا نم ءيش يقب نإ مث «ءاوهلا يف ةملظم ةبقث هناك ىريف
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 ىمسي توص هتكرح نم لصحيو ةدشب هيف كرحتيف ميغلا طسو احير راص دربو
 اعم ناحدلاو ءاوحلا ةكرخلا ةرارح نم لعتشا هكيرحتو هتكرح تيوق نإو .دعرلا

 عفدنا ًاقرحم ًاليقث ًافيثك لعتشملا ناك نإو «قربلا ىمسيف ةئيضم اران اراصف
 بايثلا يف ذفنت ةفيطل ران اهنكلو «ةقعاص ىمسيف ضرألا ةهج ىلإ ميغلا تامداصع

 بيذت ىتح اهبيذتف بهذلاو ديدحلاك ةبلصلا ءايشألاب مدصنو ةوخرلا ءايشألاو

 الو ءيشلا قرتحي الو بهذملا بهذ بيذتو «سيكلا قزتحي الو سيكلا يف بهذلا
 ىري دقن اكاردإ ّدحأ رصبلا نكلو ؛ةكرحلا نع اعيمج امهنأل دعر نع قرب ولخي

 ال عمسلاو «نامز ريغب كردي رصبلا نأل عمسلا ىلإ دعرلا توص يهتني الو قربلا
 يمسلا ىلإ هرثأ يهتني ىتح عومسملاو عمسلا نيب يذلا ءاوهلا كرحتي مل ام كردي

 .ام نامزب هتوص عام لبق هتكرح ىأر دعب نم راصقلا ىلإ رظانلا رظن اذإ كلذك و
 راخبلا نم ضرألا يف يفتخي ام نّوكتت امنإ يهو نداعملا يف (سماخلا رظنلا)

 اهيلع ضيفي ةفلتخم روص لوبقل ةفلتخملا اهتحزمأ ببسب دعتستف جزتمتف ناحدلاو

 تيربكلاو رداشونلا لثم هنم لصاحلا ناك ناحدلا بلغ نإف ءروصلا بهاو نم
 هنم نوكي رجحتملا دقعنملاو ,يقاصلا ءاملاك ريصيف هضعب يف راحخبلا بلغي ارو

 قراطملا تحت قرطني الو راسلاب عونلا اذه ةباذإ رسعتو ءامهريغو رولبلاو توقايلا

 تدفن ةبوطرلا نسم اهيف امو ؛ةينهد ىمست ةجزل ةبوطرب نابوذلاو قارطنالا نإف
 ساحنلاو ةضفلاو بهذلاك قرطنيو بوذي يذلا امأف «تدقعناو تدمجف

 يف ةيفخملا ةرارحلا ةلقو راخبلاب هنم ناحدلا جازتما مكحتسا يذلا وهف صاصرلاو

 ىتح هتبوطر يف هترارح ريثأت ةرثكل كلذو «ةينهدو ةبوطر اهيف تيقبو اهرهوج
 ةيئاوفا عم ةيضرألا نم ءيش هيف يقبو ةيئاوهلا هب تحزتماو هتدورب هب ترسكنا

 ةبوطرلا ليستف ةباذإلا ىلع راتلا نيعي تيربكلا نم هيف ام نأل رانلا يف بوذي اذهف

 اذه بذحو كلذ دعصت نم لصحيف هب ةثبشتملا ةيضرألا اهبذجتف دعاصتلا دصقيو

 دعصت ًافيعض جازتمالا ناك نإف اهحازتما ماكحتسال اهؤازجأ قرفتي ال ةيرود ةكرح
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 لاصفنال صقني رانلا هيلع ترثك اذإف ءلفسأ ىلإ بذاجلا ليقثلا نم لصفناو راخبلا

 ناك داقعنالا نع دعبأ هيف ةينهدلا تناك املكو صاصرلاک اسلک راصف راخبلا
 تيربكلا هيلع حرط اذإ ةباذإلا لبقي ملو دقعنا امو قراطملا تحت قارطنالل لبقأ
 © رلطلاو ديدحلا ةلاحس لثم ةباذإلا هيلإ تعراست هيف ايرسو هب اطلخخو خينرزلاو
 رحلا هدقع املكو «عمشلا لثم ةرارحلا هنالأ ةدوربلا هدقع ام لكو ('!انيصراخلاو
 نيعت ةرارحلا نإف ضرألا ةسوبي نم ةكراشم عم رحلاب دقعني هنإف حلملا لثم دربلا هباذأ

 قودربلاب دقعني ةبلاغ هيف ةيئاملا تناك ام لكو ءامهيف ديزيو اعيمج ةسوبيلاو ةبوطرلا
 ةبوطرو ةيضرأ ءيشلا يف ناك اذإف «ةرارحلاب دعنا ةيضرألا هيف تبلغ ام لكو
 اذه ليصفتو .ديدحلاك هتباذإ رسعتو دربلاب دقعني ةرارحلل ةبسانم دشأ ةيضرألاو

 وس ةريثك تاعانصو ايميكلا ةعانص عرفتت هنمو اليوطت ا

 ناسللا) .رانلا ف نولخدي نيذلا هب ىلطتيف هتراصع جرختست تبن وه :ليقو ,ةيردألا نم برض :قلطلا )١(

(TN 

 :انيصرانملا (۲)
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 (يناسنإلاو يناويحلاو يتابنلا سفنلا يف ةعبارلا ةلاقملا
 ادادعتسا بجوي راخبلاو ناحدلا طالتحا نأ امك (يتابنلا سفنلا يف لوقلا)

 نسحأو كلذ نم متأ جازتما اه عقي دق رصانعلا كلذكف «نداعملا ةروص لوبقل

 لوبقل دعتسيف «ةحزتمملا تايفيكلا ف داضتلا ءاقب نم دعبأو لادتعالا ىلإ برقأو

 ف نوكي ال يذلا ومنلا هيف لصحي ىتح تادامجلا ةروص نم فرشأ ىرحخأ ةروص

 يفو “محلا يف نوكت يلا يهو ةيتابن اسفن ةروصلا كلت ىمستو «تادامجلا
 :لاعفأ ةثالث اه سفنلا هذهو ''”رجشلا

 .ةيذغم ةوقب ةيذغتلا (اهدحأ)

 .ةيمنم ةوقب ةيمنتلا (يناثلاو)

 يدذتغملا مسجلا هبشي مسج نع ةرابع ءاذغلاو ؛ةدلوم ةوقب ديلوتلا (ثلاثلاو)

 ءاذغلل ةليحم ةوق يهو ةيذغملا ةوقلا هيف ترثأ يذتغملا ىلإ لصو اذإو «لعفلاب ال ةوقلاب

 ام دسم سيو هب قصتليو هئازحأ يف رشتنيف ىذتغملا ةروص هوسكتو هتروص علخت
 ةثالثلا هراطقأ يف ءاذغلاب مسجلا ةدايز نع ةرابع وهف ومنلا امأو «هئازحأ نم للحت

 قيلي يذلا توافتلا عم ءوشنلا ىهتنم ىلإ يهتني ىتح «يمانلاب قئاللا بسانتلا ىلع
 قيلي يلا ةوقلاو «ليطتسيو ريدتسيو عفتريو يمانلا ءازجأ نم ضفخني اميف يعأ هب
 اهيلع لدتسي لب سحلاب كردت ال ىوقلا هذه نإف «ةيمنم ىمست لعفلا اذه اه

 .لعفلا نم مسالا اه قتشيف لعاف نم هل دبالف لعف لك ذإ «لعفلاب

 لوبقل دعتسيل ةوقلاب هب اهيبش مسح نم أزج لصفت يلا يه (ةدلوملا ةوقلاو)
 ةلماع لازت ال ةيذاغلا ةوقلا مث «بوبحلا نم ةرذبلاو ناويحلا نم ةفطنلاك هلثم ةروص

 .هل لاس ال تابنلا :مجنلا )١(

 .قاس ىلع موقي تابنلا :رحشلا (؟)
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 ةلاحإ نع اهفعضل للحت ام دس نع اهزجعل هرخآ يف فعضت نكلو رمعلا رخخآ ىلإ
 .ءاذغلا مسح

 اذإف فقت مث ءوشنلا لامكو غولبلا تقو ىلإ لعفت اهنإف (ةيمدملا ةوقلا امأو)
 ةدلوملا تضهتنا نامزلا ثيح نم ال رادقملا يف ةدايزلا ثيح نم ةيمانلا تفقو

 .تيوقو
 امم نسحأو لادتعالا ىلإ برقأ جازم قفتا نإف (يناويحلا سفنلا يف لوقلا)

 ةدايزو يتابنلا ىوق هيف ذإ يتابنلا نم لمكأ وهو «يناويح لا سفنلا لوبقل دعتسا هلبق
 كرحتيو كردي امع ةرابع ناويحلا نإف ةكرحملا (ىرخألاو) ةكردملا (امهادحإ) نيتوق
 لصتي كلذلو دحاو لصأ ىلإ ناعجرتف ةدحاو سفنلاو امه ناتوق ناتاهو ةدارإلاب

 ةكرملا اهنم دلوتي ىتح ةوهشلا تئعبنا كاردإلا لصح امهمف «ضعبلاب اهضعب لعف
 ةدارإلا نوكت الو «ةدارإلا نم اه دبال ةكرحملا ةوقلاو .برحلا ىلإ امإو بلطلا ىلإ امإ

 ( .ةوهشلا نم الإ
 ءاقب هب يذلا مئاللا بلطل هيلإ جاتحيو بلطلا ىلإ نوكي نأ امإ عوزنلاو

 ةوق عوزنلا نم عونلا اذه ىمسيو عامجلاك عونلا ءاقب وأ ءاذغلاك صحخشلا
 ماود داضيو يفاني ام عفدل هيلإ جاتحيو عفدلاو برها ىلإ نوكي نأ امإو .ةيناوهش
 نع ةهاركلاو ةيبضغلا ةوقلا فعض نع ةرابع فوخلاو «ةيبضغلا ةوقلا ىمسيو ءاقبلا
 باصعألاو تالضعلا ىف ةثبنلا ةكرحما ةوقلل ناتكرحم امهو ءةيناوهشلا ةوقلا فعض
 .ةكرحلا ةرشابم ىلع ثاثحتسالاو ثعبلا ليبس ىلع

 ةوقلا امأو «ةرمآ ةفعاب ةيعوزنلا ةوقلاو ةرمتؤم تالضعلا يف يلا ةوقلاف
 ةمهوتملاو ةيلايخلا ةوقلاك ةنطاب ىلإو سمخلا ساوحلاك ةرهاظ ىلإ مسقنتف ةكردملا
 ساوحلا ىوس ةنطاب ةوق ناويحلل نأ الولو ءاهقيقحت يتأيس امك ةركفتملاو ةركاذلاو

 هقذي مل ام ًايناث هنم عنتمب ال ؛هعشبتسا ةدحاو ةعفد الثم ءيش لكأ روصت اذإ ناكل

 يف يقب هنأ الولف ءرضم هنأ فرعي مل هنأل لوألا يف لكأ هنإف لكألاب ىرخأ ةعفد
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 يلازغلا مالسإإلا ةحججحل

 ةيؤرلا ءارو رمأ ركذلا كلذو رضم هنأ ايناث هآر اذإ هفرعي ال ناكل ةروصلا كلت هركذ

 ىلإ روصلا نم كردت ام يدؤت سمخلا ساوحلا هذه نأ الولف ساوحلا رئاسو مشلاو
 ال رفصأ ائيش انيأر اذإ انكل "اكر تشم اسح ىمست لكلل ةعماج ةدحاو ىرحأ ةوق
 كردت ال نيعلا نإف لسعلا نيعأ ءالوأ قوذملا كلذ كاردإ دج مل ام ولح هنأ كردن

 مكحي ىتح نارمألا هدنع عمتجي مكاح نم دبالف ةرفصلا كردي ال قوذلاو ةوالحلا

 ةنطاب ىرحخأ ةوقل كلذ امنإو نيعلا الو قوذلل مكحلا اذه سيلو ءولح رفصألا نأب

 كردت ةاشلا نكت مل ةنطاب ةوق دوجو الولو «ةرهاظلا ساوحلا نم ةدحاو تسيل

 نم دبالو ىوقلا عماجم هذهو «ىرت ال ةوادعلا نإف ءهنم برهتف بئذلا نم ةوادعلا

 روصاهيف مسترت يلا ةوقلا رهو اهل عماج هنأكو تاس وسما هيلإ ىدأتت يذلا كاردإلا وه :كرتشملا سجلا )١(

 فيوحتلا مدقم هلحمو ءاهك ردتف ةمث نم سفنلا علطتف اه سيساوجلاك ةرهاظلا ةسمخخلا ساوحلاف «ةسوسحا تایئ رعبا

 .(يئاحرجلا تافيرعت) راهنأ ةسمخ اهنم بعشتت نيع اهنأك غامدلا نم لوألا
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 سس جم ل اس ةفسالفلا دصاقم

 (ةرهاظلا تاكاردإلا قيقحن يف لوقلا)

 اهب كردي محللاو ةرشبلا عيمج يف ةثوثبم ةوق وهو رهاظف سمللا سح امأ
 ةفخلاو ةسالملاو ةنوشخلاو نيللاو ةبالصلاو ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارخلا
 © اماجلاك فيطل مسح ةطساوب دلحلاو محللا ءازحأ ىلإ لصت ةوقلا هذهو «لقفلاو
 ديفتسيامنإو ءلصي بصعلا ةطساوبو بصعلا كابش يف يرجو ءاحور ىمسي اه
 ليحتست مل امو .يتأيس امك بلقلاو امالا نم نم ةوقلا كلت فيطللا مسجلا كلذ

 كنذلو ةكردم نكت ل اهريغ وأ ةرارحلاو ةدوربلا نم كردملا هبش ىلإ ةرشبلا ةيفيك
 الف هيف رثؤت الف ةيفيكلا يف اه يواسملا امأف ءنحخسأو هنم دربأ وه ام الإ كردت ال
 كردت امنإو نييدنلا ئملعب نيتهيبشلا غامدلا يتدئاز يف ةوق هنإف ("'هشلا امأ .هكردت
 لشثم كلذو ةحئارلا يذ ءازجأ هب طلتخي وأ جزتميو حئاورلا نم لعفني مسح ةطساوب
 نأ دعبي ال لب ياوهاب ةطلتخم ةحئارلا يذ ءازجأ نوكي نأ مزلي سيلو ىاملاو ءاوهلا
 إل هنم ةرواجا ببسب روصلا بهاو نم اهوبقل دعتسيو ةحئارلا لبقيف ءاولا ليحتسي
 ضارعألا لاقتنا ةلاحتسا انيب دقو «ضرعلا يف لاحم كلذ نإف هيلإ ةحئارلا لقتنت نأب
 قو عسارف سدر ترشا ا ارش احا هیوا ءازحأ طلح نكي ولو
 تعقو برح نم تلصح لا فيجا ةحئارب تلقتنا ةمحرلا نأ نوينانويلا ىكح
 داك لب ةر اهيلاوح نكت مل ةدلب يف ةكرعما ىلإ خسرف يئام ةفاسم نم مهني
 ةحئارل هلوبقو ءاوهلا لاعفناو ريطلا ساوح ةوقب كلذو خسرف ّيئام ىلع هنم ةمن-رلا
 .دحلا اذه ىلإ هؤازججأ رشتني نأ نكمي الف فيلا نم دعاصتملا راخبلا امأو «فيحلا

 اهرهاظ اعيمج ساوحلا ةمدخ يف لمعي يذلا يناويحلا حورلا وهو اه لماحلا سمللا ةلآ نإف ةلآ ةساح لكل نأ امو )١(
 .اهنطابو

 اذإف .ةيزاغ تاميسح لكش ىلع حئاورلا نم تارذ رشتنت ةحئارلا تاذ ماسحألا نإ :لوقي ثيدحلا ملعلا كإف (5)
 ءرملا هسمي قوذلا يل امك يئايميك لعافت ةيمشلا تاريجحلا نيبو اهنيب ثدح فنألا ةرفحل يطاخملا ءاشغلاب تمدطصا
 ,ةنيعم ةحئار
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 دم هيلع ةدودمم خامصلا ىصقأ يف ةشورفم ةبصع يف ةعدوم ةوق هنإف عمسلا امأو

 ةديدش ةك رحب ءاوهلا جومت نع ةرابع توصلاو «توصلا كردت يهو لبطلا ىلع دلحلا

 تلفناو نامسجلا هنم كطصا عرق نم ناك نإف ةدحب علق وأ فنعب عرق نم لصحي
 ثدحاو ةدشب نيلصفنملا نيمسملا نيب ءاومملا حوت علق نم ناك نإو «ةدشب ءاوها

 تهتنا اذإف ؛جومتلا ةك رح لصت ثيح ىلإ لصيو ءاوهلا ف جومتلا دنع توصلا

 رواجا دكارلا ءاوها كلذ اهب لعفنا خامصلا يف يذلا دكارلا ءاوملا ىلإ ةك رحلا كلت

 دلج يف ثدحي ام اهيف ثدحف خامصلا ىصقأ ىلع ةشورفم يهو «ةبصعلا كلتل

 ثدحت ةكرحلاو «ةبصعلا كلت يف ةعدوملا ةوقلا نينطلا كلذب رعشتف نينطلا نم ليطلا

 رسشتنتف رجح هيف يقلأ اذإ ءاملا يف ريدتسملا جوملا ثدحي امك اريدتسم اجوم ءاوملا يق

 «يحمنت نأ ىلإ اهتكرح يف فعضتو عستت رئاودلا كلت لازت الو راغص رئاود هنم
 تأشن رجح هيف يقلأو ءام هيف ناك اذإ ساطلا نأ امكو ءءاوهلا ف ثدحي كلذكف

 ىلإ تفطعنا مث «ةرئادلا كلت اهب تمدصنا ءاملاب ةطيحلا ساطلا فارطأ ىلإ ةرئاد هنع

 امير بلص مسج مدصتنا اذإ ءاوهملا جوم كلذكف «هيف تأدتبا عضوم ىلإ طسولا

 يق توصلا ماود هديرتو فاطعنالا قحالتب نوكيو ىدصلا هنم نوكيف فطعنا

 .لبجلا تحن خيرصلاو مامحلاو تشطلا

 ةطساوب ناسللا رهاظ ىلع ةشورفملا ةبصعلا يف ةعدوم ةوقب وهف قوذلا امأف

 معطلا يذ معط ذحأت اهنإف ناسللا رهظ ىلع “ةثبنلا اه معط ال يلا ةيباعللا ةبوطرلا

 رصبلا امأو ؛ةبصعلا يف ةعدوملا ةوقلا اهكردتف ةبصعلا كلتب لصتتو «هيلإ ليحتستو
 «غامدلا مَّدقم نم نينيعلا فيوحت ىقتلم يف ةعدوم لاكشألاو ناولألل ةكاّرد ةوق وهف

 ةبوطرلا يق هتروص لشم عابطنا يعأ كردملا ةروص ذحأ نع ةرابع وه راصبإلاو

 اهلباق اذإف ةآرملا لثم يهو ديلجلا يأ دمجلاو «دربلا هبشت ىلا نيعلا نم ةيديلجلا

 .ةسيئملا :ةحسن قو )١(



 ةف “افلا دصاقم

 زر وتب اهيف ةآرملل لباقملا ناسنإلا ةروص عبطني امك اهيف هتروص لثم عبطنا نولتم
 لصفتي نأب الو نيعلا ىلإ دتبو ءيش نولتملا نم لصفني نأب ال امهنيب فافش مسح
 نكلو «ةآرملا فو راصبإلا يف نالاحم امهيلك نإف ةروصلا ىلإ دتميف عاعش نيعلا نم
 ةلباقملاب هلوصح دادعتسا نوكيو ءرظانلا نيع يتو ةآرملا يف هتروص لاثم ثدحي
 .فافشلا طسوت عم ةصوصخفملا

 اهريغو لب سمخلا ساوحلا يف كاردإ لكو روصلا بهاو نمف هلوصح امأو
 ةوَقلا لإ تضفأ ةيديلجلا ةروصلا تلصح اذإف كردملا ةروص ذخأ نع ةرابع وه امإ
 نيتتباسلا نيتفوحا نيتبصعلا ىقتلم يف ةعدوملا ةرصابلا
 سئفنلا هتكردأف ةروصلا هذه ىلع غامدلا مّدقم نم
 ى تكردأل سفن ةآرملل ناك ولو «هحرش يتأيس امك كزشملا سحلا طسوتب
 ك ريغصلا ىري نأ يف دعبلا ريثأت ببس امأو «هتروص لاثم اهيف لصحيو اهلباقي
 المس انضرف اذإف زكرملاب نوكت امنإ ةركلا ةلباقمو ةيرك ةيديلجلا ةبوطرلا نأ وهف
 ءاوهلا لاعفناب ريدتسملا حطسلا نيعلا تكردأ نيعلا ةرك ةلباقم ف سزلاك ًاريدتسم
 حورلا ىلإ يهتني نأ ىلإ ءاوهللا نع نيعلا ةقبط لاعفناو .نيعلاو حطسلا نيب يذلا
 يهتني هسأرو كردملا حطس هتدعاق لكشلا طورخم ءاوملا وهو لعفنملا نوكيو ؛رصابلا
 هسأر ىعأ هتيواز ترغصو طورخملا لاط نيعلا نم ادعب طورخملا ةدعاق وه يذلا يئرملا حطس دادزا اذإف ةقيقنلاب كردملا يه ةمسجب ةيواز هسأرو «رصابلا حورلا ىلإ
 حطس دعب املكو ,ةقدحلا ىلإ يهتني يذلا
 م طورخملا لاط طورخعملا ةدعاق يعأ يئرملا
 < ةكردملا ةيوازلا رغصي يأ هسأر قدي هلوطبو
 س کک ال دح ىلإ رغصلا نم يهتني نأ ىلإ ةقيقحلا يف
 بيغيف هكاردإ ىلع ةرصابلا ةوقلا ىوقت

 ناك ولو «هتروص هذهو كاردإلا نع يئرملا
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 هب طيح ًاطورخم ًالكش ةقدحلا نيبو هنيب لعفنملا ءاوملا اضيأ ناكل ريدتسم ريغ يئرملا
 ءاياوز وأ ةيواز ىلع ةقدحلا ىلإ هسأر يهتنيو يئرملا لكش بسحب اياوزو عالضأ
 هذه يفو تايضايرلا نم رظانملا ملع يف ةعوضوملا بتكلا نم كلذ ملع يصقتسيو
 ,كاردإلا ةيفيك يف (سيلاطاطسرا) دنع رقتسا يذلا اذهو - انضرغل ةيافك ردقلا

 ءساسحإلا لصحي ىتح سوسحملاو سحلا نيب لاصتا نم دبال :اولاقف هلبق نم امأو
 لصفني نأو دبالف نيعلا ىلإ دتميو ةروص رصبملا نم لصفني نأ لاحتسا اذإو :اولاق

 اذهو راصبإلا لصحي هتطساوبو ءرصبملاب لصتيو عاعشلا وه فيلل مسح نيعلا نم
 ءامسلا ةرك فصنو ماعلا فصن ىلع طسبنت ماسحأل نيعلا عستت ىتم ذإ ؛لاح

 هيف ثدحي نيعلاب لصتملا ءاوهلا نإ :اولاقو هل اولاتحاف ءابطألا نم ةفئاط اذه عشبتساف

 اريصي ىتح ءاوهلا عاعشب هكابتشاو نيعلا نم ريسي عاعش جورخ ببسب لاعفنالا
 اذهو راصبإلا يف ةلآ امهعومجمب ريصيو نيعلا ةفرط نم لقأ يف دحاولا ءيشلاك
 :هوج و نم لاحم اضيأ

 رصبملا وه نوكي ىتح اهب رصبي ةلآ ريصي ناك نإ ءاوهلا نإ (لوألا)
 كاردإ ىوقي نأ يغبنيف راصبألا يوذ نم ةعامج عمتجا اذإ ذئيحف الثم (ةقدحلاك)

 ةعشألا هذهف ءاوهلا ةلاحإ نع فعض نإ هعاعش نإف مهعم يذلا رصبلا فيعضلا
 امك راصبإلا ةعشأ ةرثكب فيعضلا نيعتسي نأ بجيف ءاوفاب تكبتشا ةريثكلا
 يف لب ءاوهلا يف رهظت ال ةرصبملا ةروصلا تناك نإو «جارسلا ءوض ةوقب نيعتسي

 لصتم ءاوهملاو عاعشلا جورح يف ةجاح يأف عا لصي ءال ةطساوب نكلو نيعلا
 .عاعش ريغب ةروصلا ءاوها لصوي نأ يغبنيف ءاوهاب لصتم رصبملاو نيعلا مرج

 نوكي نأ امإ ولخي ال عاعشلا نإو عاعشلا لآل لطبم وهر ینا هجولا)
 الصتم ىقيي ال ناك نإ هنأل لاحم هنم مزليف ًامسح وأ «لاقتنالا هيلع ليحتسيف اضرع

 هب ًالصتم يقب نإو ءاهنع لصفنا ام نيعلا يف رثؤي الف طوطخلا لثم ادت نيعلاب
 تبه اذإف دودمم طيح لثم نوكي نأ يغبنيو اقرفتم ءيشلا كرديو قرفتي نأ يغبنيف
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 ةفسالفلا دصاقم

 ىلع سيل ام یری نأ بجيف هتماقتسا نع هتجرخأو رخآ عضوم ىلإ هتلامأ حير
 .ةيؤرلا عنميف هلاصتا عطقي وأ هايإ حيرلا ةلامإب هتلباقم

 رصبملا كردي ناكل رصبملا ف الئام نيعلا نم لصفني ناك ول هنأ (ثلانلاو)
 يف يقالملل قباطم يقالملا نأل ءردقلا يف توافت ريغ نم دحاو هجو ىلع اديعبوابيرق
 نإ :لاقي نأ نكمي الو قبس امك طورخم لشم يف ةلباقم ردقي م امهم نيلاحلا
 ىف یری دقو ءاييرق وأ اديعب ىئرملا عيمج رصيي هنأل دعب اذإ هضعب ىلع عقي عاعشلا
 ناولألا يه اهب ةصاخلا تاك ردملاف تاكاردإلا يه هذهف شكا لاوحألا ضعب
 ءايشألا هذه ةطساوب كرديو ؛سمللا يف ركذ امو تاوصألاو موعطلاو حئاورلاو
 لثم اهلكشو ءايشألا ددعو «برقلاو دعبلاو ربكلاو رغصلا يهو رخخأ رومأ ةسمخ
 هقرطت نم رثكأ عباوتلا هذه ىلإ طلغلا قرطتو نوكسلاو ةكرحلاو عيبرتلاو ةرادتسالا
 .0"2لوصألا كلت ىلإ

 ر
 .يقارشإب عبط يلارغلل (سفنلا ةفرعم جرادم يف سدقلا جراعم)) باتک رظنا )١(
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 يلازغلا عالسإإلا ةا

 (ةنطابلا ساوحلا يف لوقلا)
 ةوقلاو ةروصتملا ةوقلاو كرتشملا سحلا ءةسمخ اضيأ ةنطابلا ساوحلا نأ ملعا

 .ةرك اذلا ةوقلاو ةيمهولا ةوقلاو ةليختملا

 اهرثأ عجري اهيلإو ساوحلا كلت رشتني اهنم ةساح وهف كرتش | سحلا امأ

 امل توصلاو ضايبلا هيف عمتجي ام انل نكي مل ول ذإ اه عماج اهنأكو ؛عمتجي اهيفو

 نوللا نيب عمجلا نإف «هتوص انعم“ يذلا يغملا كاذ وه ضيبألا كلذ نأ ملعن انك
 .نذألل الو نيعلل سيل توصلاو

 ظفحلا نإف كرتشملا سحلا يف عبطني امل ةظفاحلا نع ةرابعف ةروصتملا ةوقلا امأو

 الو اهيف عبطنيو لكشلاو ةروصلا لبقي ءاملا ناك كلذلو لوبقلاو عابطنالا ريغ
 ةفآ تلح امهمو ةسويلا ةوقب ظفحيو نيللا ةوقب لكشلا لبقي عمشلاو ءاهظفحي

 .ةروصلل نايسنلا لصحو تاليختملا ظفح لطب غامدلا مّدقع
 كردت امك «سوسحح سيل ام سوسحملا نم كردت يلا يهف ةيمهولا امأو

 لقعلا لثم مئاهبلل يهو ىرحأ ةوقب لب نيعلاب كلذ سيلو بئذلا ةوادع ةاشلا

 يهف ةيمهولا اهتكردأ ّيبلا يناعملا هذه ظفحي امع ةرابعف ةركاذلا امأو .ناسنالل

 ةنازحخ كرتشملا سحلا يف ةعبطنملا روصلل ةظفاحلا ةروصتملا نأ امك يناعملا ةنازخ

 يف ةرّوصملاو كرتشملاو غامدلا رخوم يف ةركاذلاو ةيمهولا ٍنيعأ ناتاهو ءروصلل
 ت

 , ةه كىم

 ىعأ ؛كاردإلا ال كييرحتلا اهنأش غامدلا طسو يف ةوق يهف ةليختملا امأو

 لمعتو امهنيب ةزوك رم اهنإف يناعملا ةنازخ يف امعو روصلا ةنازخ يف امع شتفت اهنأ

 ناسنإ هفصن ادحاو اصخشو ريطي اناسنإ روصتق عطقف ليصفتلاو بيك رتلاب اهيف

 ام بكرت لب قباس لاثم ريغ نم ةروص عارتخا اه سيلو كلذ لاثمأو سرف هفصنو
 ةركفملاو «ناسنإلا يف ةركفم ىمست هذهو اعومجم قرفت وأ اقرفتم لايخلا يف تبث

 تاّيهام نأ امك هنإف ةركفملا اهنأ ال ركفلا يف هتلآ هذه اغإو لقعلا يه ةقيقحلاب
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 ةفسالفلا دصاقم

 اهب رسيتي ىتح بناوجلا عيمج نم رجحلا يف نيعلا كرحتت اهب يلا يه بابسألا
 ىتأتي اهب يلا يه بابسألا تاّيهام كلذكف «ضماوغلا نع شيتفتلاو راصبإلا
 يق الو رتفت الف ةكرحلا ةوقلا هذه عبطف «نيتنازخلا يف ةعدوملا يناعملا نع شيتفتلا
 امإو ةهباشملاب امإ هبساني ام ىلإ ءيشلا نم لاقتنالا ةعرس اهعبط نمف مونلا ةلاح
 نمو «لايخلا يف هلوصح دنع يقافتالا عوقولا يف هب انتقم ناك نأب وأ .ةداضملاب
 تاذ ةرجشب هاكاح ماسقأ ىلإ ءيشلا كلقع مسق اذإ ىتح ليثمتلاو ةاكاخما اهعبط
 يسن ام ركذتي اهبو مالسلاو يقارملاب هاكاح تاحرد ىلع اعيش بتر نإو ناصغأ
 تبرق ةروص ىلإ ةروص نم لقتنيو لايخلا يف يلا روصلا نع شتفت لازت ال اهنإف
 (هيمسن ام اهتطساوب ركذتيف يسنملا ىنعملا كردأ اهنم يلا ةروصلا ىلع رثعت ىتح اهنم

 لإ طسوألا دحلا ةبسن اهب قلعتيو اهنراقي ام روضح ىلإ ةروصلا كلت ةبسن نوكتو
 يهو ةنطابلاو ةرهاظلا ىوقلا يه يسه هذهف ةجيتنلا لوبقل دعتسي هروضحب ذإ «ةجيتنلا
 الإ تسيل ةكردملاو ءراضملا عفد وأ عفانملا بلح الإ تسيل ةك رحا ذإ «تالآ اهتلمجي
 ةليختملاو اهظفحل ةركاذلاو ةروصملاف ءرابحألا اهب صنتقت يلا سيس سیساوجلاک
 نوكتو هيلإ عمتجتو هل ةلآ اهلك هذه نوكي لصأ نم دبالف ةبيغلا دعب اهراضحإل
 نم وضع لك ذإ مسجلا وه سيلو سفنلاب لصألا كلذ نع ربعي هببسو «هل ةرخسم
 هذه نوكت سفن نم اذإ دبالف سفنلا ىلإ عجري ضرغل دعأ امنإو ةلآ اضيأ وه مسجلا
 , ")اهل تالآ ءاضعألاو ىوقلا

 .يقارشإب عبط يلازغلل (( سفنلا ةفرعم جرادم يل سدقلا جراعم)) باتك رظنا )١(
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 يلازغلا مالسإلا ةجح

 (يناسنإلا سفنلا يف لوقلا)
 نأ نكمي ال يلا ةياغلا ىلإ غلب الادتعا متأو نسحأ رصانعلا جازم ناك اذإ

 ندب يف اهجضن لصح ىلا ناسنإلا ةفطن لشم ءاهنم نسحأو فطلأو متأ نوكي

 نداعمو ىوقبو تابنلا ةيذغأ نمو ناويحلا ةيذغأ نم فطلأ يه ةيذغأ نم ناسنإلا

 نسحأ يه روصلا بهاو نم ةروص لوبقل دعتسيف امهنداعمو امهاوق نم نسحأ
 (ةمللع (امهادحإ) :ناتوق يناسنإلا سفنللو ناسنإلا سفن يه ةروصلا كلتو ءروصلا

 ىلاعت هللا نأب ملعلاك ةيرظنلا ةوقلا ىلإ مسقنت ةملاعلا ةوقلاو «ةلماع (ىرخألاو)

 لشم انلامعأب قلعتي املع ديفت لا يهو ةيلمعلا ةوقلا ىلإو ؛ثداح ملاعلاو دحاو

 دقو هانركذ امك ايلك نوكي دق ملعلا اذهو «لعفي نأ يغبني ال حيبق ملظلا نأب ملعلا

 ةراشإب ثعبنت يلا يه ةلماعلا ةوقلاو .ملظي نأ يغبني ال ديز :انلوق لثم ًايئزح نوكي
 نكلو ايلمع القع ةلماعلا ىمستو لمعلاب ةقلعتم ةيرظن يه يلا ةيملعلا ةوقلا

 بسحب نكلو ءطقف ةكرحلا اه امنإو اهل كاردإ ال اهنإف كارتشالاب القع اهتيمست
 ةرقلا اذكف بره وأ بلطل الإ تسيل ةيناويحلا ةكرحملا ةوقلا نأ امك و لمعلا ىضتقم

 يف عفنلاو «هدعب اع. لصتم باوثلاو ريخلا وهو يلقع اهبلطم نأ الإ ناسنإلا يف ةلماعلا

 يناسنإلا سفنللو «ةيناويحلا ةوهشلا هنم رفنت ثيحب لاحلا يف املؤم ناك نإو ةبقاعلا

 ةوقلا امإو مولعلا ديفتسي اهنم ذإ ىلعألا الملا يهو ةيلاعلا ةبنحلا ىلإ هجو ناهحو
 ىلإ هحوو «لوبقلا مئاد نوكي نأ هقحو ةهحلا هذه رابتعاب يناسنإلا سفنلل ةيرظنلا
 ةهجلا هذه رابتعاب ةيلمعلا ةوقلا هل نوكي امنإو هندب ريبدت ةهح يهو ةلفاسلا ةبنجلا

 تاكاردإلا ةقيقح ركذب الإ ةيناسنإلا ةيلقعلا ةوقلا حرش نكمي الو ندبلا لجألو

 ىنعم نأ انركذ دق :لوقنف اهيلع ةدئازو اهنع ةحراح ةوقلا هذه نأ نيبتيل اهماسقأو

 :بتارم ىلع ذحخألا اذه نأ الإ كردملا ةروص ذحأ وه كاردإلا

 الو هسعباوتو همزاول عم ًابكرم الثم ناسنإلا كردي هنإف رصبلا كاردإ (لوألا)

 هذهو ءاصوصختم ًاردقو اصوصخ اعضوو اصوصخ انول هعم كردي لب ادرحي هکر دی
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 ةفسالفلا دصاقم

 لب ءاهب ًاناسنإ سيل هنإف اهمدع عم ًاناسنإ وه ناكل اهنايعأب يه نكت مل ول عياوت
 قحاوللا نع ةيناسنإلا ديرحت ةوق رصبلل سيلو ناسنإلاب تقحتلا ةبيرع ضراوع يه
 اضيأ هتروص نأ نيعأ راصبإلا يف هتروص قباطي لايخلا يف ةروص هنم لصحي مث ةبيرغلا
 راصبألا ف تناك امك «ةبيرغلا هقحاول عيمجو نوللاو ردقلاو عضولا عم لايخلا يف
 رل رصبملا مسجلا نأ وهو دحاو رمأ يف الإ فلاخت الو ةتبلأ قحاوللا نع ةدرحم ريع
 يلا ةوقلا يف نيعأ «لايخلا يف ةيقابلا هتروص لطبت م و راصبإلا لطب باع وأ مدعنا
 ةداملا اهدوجو ع دتسسي م ثيح ًاليلق ةداملا نع دعبأ تراص اهنأكف ةروصم ىمست
 يفارطأو اهعضوو اهردقب ةروصلا تناك الو ؛راصبإلا اهيعدتسي امك اهروضحو
 ةينامسحج ةلآ يف الإ لصحي نأ نكمي مل لايخلا يف لصحت اهئازحأ رئاسو اهطسوو
 ىف الإ ةروصلا زيمتي ال امك مسج يف الإ زيمتي ال فارطأو رادقع ردقملا ءازحأ نأ
 .ناتينامسج لايخلاو رصبلا ىبعأ ناتوقلا ناتاهف ءام وأ ةآرم وه مسج

 ةسوسحم ريغ ناعم تاسوسحلا نم كردت ةوق نع ةرابع يهف ةيمهولا امأو
 اضيأ يهو ' 'اهتلخسل ةاشلا ةقماومو «بئذلل ةاشلاو ؛ةرأفلل رونسلا ةوادع لثم
 هذه كاردإ روصتي مل سحلاب بئذلا ةروص كاردإ مدع ردق ول هنأل «ةداملاب ةقلعتم
 هام ىلع ةدئاز كردملا ةقيقح نع ةبيرغ رومأب ةقصتلمو ةينامسج أضيأ ةوقلا هذهف
 نقي ال ثيحب ةدرحب وأ اهتقيقحو اهدحب ةيناسنإلا كردن انأ مولعمو ءاهنع ةدرحب ريغ
 كردت ةوق انيف اهل نذإف «هتيهام يف ةلخاد تسيل هل ضراوعو هقح يف اهلك بيرغ عضولاو نوللاو ردقلا نأب هيلع انمكح امل ادرج كلذ كردي مل ول ذإ بيرغ ءيش اه
 رئاس كلذكف ةيداوسلا ىوس رمأ لك نع ادرج قلطملا داوسلا كردنو عةيناسنإلا ىوس رمأ لك نع ةدرحم لب ةبيرغلا رومألا هذه نم ءيشب ةنزاقم روغ ةيهالا

 علو ةقفاوملا ىرحخأ ةخسن يفو .ةقناوملا ةخسن يقو ..قمو لعف نم وهف ؛ةقئاوملا دحأ ملو ددوتلاو ةبحا :ةقماوملا )١(
 .((ةقماوملا) ءانتبثأ ام باوصلا
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 يلازغلا مالسإإلا ةجحل

 ال انإف اهكاردإ ىلع لايخلا ردقي ال تادرحجا هذهو القع ىمست ةوقلا هذهو .يناعملا

 وأ ربكلا وأ رغصلا ردق ىلع وأ برق وأ انم دعب ىلع الإ اناسنإ ليختن نأ ىلع ردقن

 سيلف ناسنإلا ةيهام نع ةبيرغ رومألا هذهو ءايساك وأ ايراع وأ امئاق وأ ادعاق
 كلتو ىرحأ ةوقب نذإ وهف انيف لصاح وهو ,راصبألل اضيأ الو كاردإلا اذه لايخلل
 تالوهجملاب ملعلا ناسنإلا صنتقي ةوقلا هذهبو ءالقع ىمسملا بولطملا يه ةوقلا

 نوكتو «تاروصتلا يف مسرلاو دحلا ةطساوبو «تاقيدصتلا يف طسولا دحلا ةطساوب

 ىنعملا تايئزج داحآ ىلإ اهتبسن نوكتف ةدرحب اهنأل ةيلك اهيف ةلصاحلا تاكاردإلا

 اهلك تناك اذهو «ناسنإلا ىوس تاناويحلا رئاسل ءيشلا كلذ سيلو «ةدحاو ةبسن

 ءاهعاونأ فالتحا عم اهيلع قشي امم صالخلل ةليحلا هجوب اهلهج يف دحاو طع ىلع
 نذإف «ريخستلاو ماهلإلا ليبس ىلع عبطلاب صخت اهنإف اهتحاح رادقم الإ اه سيلو

 هلو «تايلكلاب قيدصتلاو روصتلا يه تاناويحلا اهيف هك راشي ال يلا ناسنإلا ةيصاح
 اهلك ىوقلا رئاس عم ناتوقلا ناتاهو ءاهريغو تاعانصلا يف مولعملاب لوهججا طابنتسا

 :يماسأ اهبسحي اهو بتارم ةيلقعلا ةوقلل نإ :لوقن مث .قبس امك ةدحاو سفنل

 امل سيل لب لعفلاب تالوقعملا نم ءيش اهرصحب ال نأ ىلوألا ةبترملاف
 ,ةوقلاب ًالقعو ًاينالويه ًالقع هلقع ذئنيح ىمستو يبصلا ف امك لوبقلاو دادعتسالا
 :ةلوقعملا روصلا نم ناعون هيف رهظي كلذ دعب مت

 ريغ نم هيف عبطنت نأ اهعبط يضتقت يلا ةيقيقحلا تايلوألا عون (امهدحأ)
 .هانيب امك رظن ريغ نم عامسلاب اهلبقت لب باستكا

 هيف رهظ اذإف نيبأ لامعألاو تاعانصلا يف يهو تاروهشملا عون (يناثلاو)
 دعب لصح نإف ءأسايق ةيرظنلا تالوقعملا بسك كلم دق يأ ةكلملاب القع يمس كلذ
 ماعلاك «لعفلاب ًالقع يمس اهايإ هباستكاب ةيرظنلا تالوقعملا نم ءيش هيف كلذ
 هنهذ يف ةرضاح مولعلا ةروص تناك نإف دارأ امهم اهيلع رداقلا مولعلا نع لفاغلا

 :ةيفإلا بابسألا نم ببس نم ادافتسم ًاملع يأ ادافتسم القع ةروصلا كلت تيم
۳ 
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 سس ىلا مب _ ا اال ةفسالفلا دصاقم
 ةلآب تاكاردإلا هذه نوكت نأ زوجي الو الاّعف القع وأ ةكلم ببسلا كلذ ىمسي
 وهالو« سجي سيل هسفنب مئاق رهو ةّيلكلا تالوقعملا هذه كردلا لي ةينامسح
 امإو اذذلتم امإ نيدبآلا دبأ اح ىقبي لب ؛ مسجلا ءانفب ىنفي الو مسح يف عبطنم
 ةرشع مسح رغب لقعلا كاردإ نوك ىلع لدايو ءسفنلا وه رهوجلا كلذو ًالأتم
 .ةعطاق نيهارب يه ةثالثو ءاهمدعب ةعنقم ةيوق تامالع يه ةعبس ءرومأ

 امإف ةفآ ةلآلا باصأ اذإ ةينامسح ةلآب ةكردملا ساوحلا نإ (ىلوألا ةمالعلا)
 .هيف طلغي وأ اهكاردإ فعضي نأ امإو كردت نأ

 .هتلآ الو هسفن كردي ال رصبلا ذإ اهتلآ كردت ال اهنإ (ةيناثلا)
 ءاهريغ ادبأ اهك ردي امنإو اهكردي مل ام ةيفيك اهيف ناك ول اهنإ (ةئلاثلا)

 كلذ كردي مل قدلا لثم هتلأب رهوحج ندبلا ىف انكمتم راص اذإ جازملا ءوس نإ ىتح
 .سمللا ةوق

 مهولا وهو هسفن مهوتي نأ دارأ ول مهولا نإف اهسفن كردت ال اهنإ (ةعبارلا)
 .هنكم مل

 هدعب فيعضلل كاردإلا اهنكم مل ايوق ائيش تك ردأ اذإ اهنإ (ةسماخلا)
 نوللا اذ الو ؛لئاملا يوقلا بيقع يفخلا توصلا عمست الف نامز دعب لب ؛هبيقعو
 تةيوقلا ةوالحلا بيقع ةفيعضلا ةوالحلا معط الو ,رهاظلا ءوضلا بيقع فيعضلا
 لاغتشال فيعضلا اهك ردم. لاعفنالا ةعرس لبقت مل ىوقلا اهكردع تلعفنا اذإ اهنإف
 .هب هكابتشاو يوقلا كردملا كلذب لحما

 دقف تدسفو ةلآلا تفعض يوق كردم اهيلع مجه ول اهنإ (ةسداسلا)
 .لئافا توصلاب عمسلا دسفيو «عاعشلا ةوقب نيعلا دسفت

 فعض دنع كلذو نيعبرألا دعب فعضت ةينامسجلا ىوقلا نإ (ةعباسلا)
 اهسفن كردت اهنإف ةيلقعلا ةوقلا يف سكعني هلك هانرك ذ يذلا اذهو «ندبلا جازم
 فيعضلا كردتو «غامدلاو بلقلاك اهتلآ هنأ ردقي ام كردتو اهسفنل اهكاردإ كردتو
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 :ليق نإف .رمألا بلاغ يف نيعبرألا دعب ىوقت ارو «يلحلا دعب يفنألاو يوقلا دعب
 :ليق ندبلا جازم يف رهظي يذلا ضرملاب كاردإلا نع رصقت دق اضيأ ةيلقعلا ةوقلا
 روحي لب اهسفن يف اه لعف ال اهنأ ىلع لدي ال اهتالآ ليطعت دنع اهلطعت وأ اهروصق
 :نيهح و نم اهيف ارثؤم ةلآلا داسف نوكت نأ

 ةهج نع فرصناو اهريبدتب سفنلا تلغتشا تدسف اذإ هنأ (امهدحأ)
 مل بضغلاب تلغتشا اذإو ةذللا كردت مل فوخلاب تلغتشا اذإ سفنلا نإف «نال وعملا
 ءيش اهلغشيف هريغ لغشلا لاح يف كردت مل لوقعم نفب تلغتشا اذإو ؛ملألا كردت
 .اهحالصإ ىلإ ةجاحلاو ةلآلا فعض اهلغشي نأ دعبي الف ءيش نع

 لعفلا اه متيل ءادتبا اهيلإ ةوقلا جاتحت اعر ةينامسملا ةلآلا نإ (يناثلا هجولا)
 اهلوصح دعب اهسفنب لعفلا اه متيل ءادتبا اهيلإ ةوقلا جاتحت امك اهوصح دعب اهسفنب
 ريغب دحاو لع اذإف ءاهنع ىنغتسا لصو اذإف ةباد ىلإ الثم ةدلب دصقي نم جاتحي امك
 نيهحولا نيذه لمتحي ةلآلا ليطعتب لعفلا لطعتو هسفن يف العف هل نأ ىلع لدي ةلآ
 .هيف ةجح الف امهان رك ذ نيذللا



 ةفسالفلا دصاقم

 مسح يف لحي نأ زوجي ال يلكلا درجا ملعلا نأ ناهربلا يهو (ةنماثلا)

 ؛مسقني اميف لحي ال مسقني ال امو مسقني مسحلاو مسقني ال يلكلا ملعلا نأل مسقنم
 ذإ اهيف عازنلا نكمي ال تامّدقملا هذهو < مسج يف ملعلا لحي ال اذإف مسقني ال ملعلاو

 هيف طسبنا مسقنم مسج ناك اذإو «هيف ملعلا نوكي الف لطب دق أزجتي ال يذلا ءزجلا

 دحاولا ملعلاو ءمعازلا معزب لوهجاب ملعلا مسقنا مسنملا مسق اذإف «نوالاو ةرارخاك

 نإو < مسجلا يف لمي نأ لاحتساف ةتبلأ ضعب ١ هل سيل ذإ «مسقني ي ال دحاولا مولعملاب

 ىلإ مسقني درحما لوقعملاب ملعلا :لسيق ٠ «مسقني ال دحاولا ملعلا نإ :متلق ؟ملف :ليق

 ةدح ولاب ملعلاك و وج ولاب درجا ملعلاك ةمسق لوبقو ةرثك هيف مهوتي نا نكمم الام

 هيف مهوتي ام ىلإو «هل قباطم لاثم وه يذلا ملعلل ضعب الف مولعملل ضعب ال هنإف
 امهو .قطانلاو «ناويحلا نم مّرقتم وه يذلا ناسنإلاب ملعلاو ةرشعلاب ملعلاك ةرثك
 ءزج اهل ةرشعلا :لئاقلا لوقي ذإ ءازحأ هل نأ نظي اعر عونلا اذهو «لصفلاو سنجلا

 وهو ناسنإلاب ملعلا كلذكو ءزج هل اهب ملعلاف ءاهايإ قباطمو اه لاثم اهب ملعلاو
 ةرشعب سيل ةرشعلا نود ام ذإ اهل ءازجأل ةرشع يه ثيح نم ةرشعلا نإف «لاح
 دحاو هنإف الثم سأرلاك يه لب ءام وهف مسق اذإ هضعب نإف «ريثكلا ءاملاك تسيلف

 محلو دلج وه ثييح نسم ءزج هل لب ؛سأر وه ثيح نم هل ءزج الو ناسنإ لكل
 نأ ىضتقي ال ًاسأر هنوكو ءًاسأر هنوك ريغ ًامظعو ًامحلو ادلج هنوكو «مظعو

 اذهب دحتي مل مولعم لکو مسقني ال سأر وه ثيح نم سأرلا نإف زج هل نوكي
 نم هنأل دحاو مولعم وهف ناسنإلا امأو ءادحاو امولعم نوكي الف داحتالا نم عونلا
 الوقعم ريصت اهتدحو لحألو ةيلك ةدحاو ةروص هلو دحاو ءيش ناسنإ هنإ ثيح

 هنأ وهو «ةمسقلا ةلاحتسا ىلع اناهرب ميقن انأ ىلع «ةمسقلا لبقي ال ادحاو نوكيف
 ضورفملا ءزجلا اذهو ؛ءزج يف نيمسقلا دحأ ناكل مسجلا ماسقناب ملعلا مسقنا ول
 فلاخي مل نإف فلاخب الوأ لكلا فلاخي نأ امإ ولخي ال دحاولا ملعلا مسق هيف
 هنوك نع جري ذإ لاحم كلذو لكلا لثم لثم ءرجلا ناك ًالصأ ءيش يف رحآلا امهدحأ
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 نولل لكشلا ةفلاخمو عونلل عونلا ةفلاخت هفلاخي نأ امإ ولخي الف افلاخم ناك نإو ءأزح

 امإو «لكلا يف لحاد وهف ءزج لكو نوللا يف الحاد لكشلا نوكي ال ذإ «لاع وهو

 نإو «عونلل سنجل ةفلاخم يهو ناسنإلل ناويحلا ةفلاخم هيف الحاد هنوك دعب هفلاخي نأ
 هنأل عونلل سنجلا ةفلاخم هفلاخت نأ لطابو ةرشعلل دحاولا ةفلاخت وأ هيف الحاد ناك

 يل سيلف ءرمخآ ءزج يف قطانلاب ملعلاو ءزج يف ناويحلاب ملعلا نوكي نأ ىلإ يدؤي
 لب ءًالصاح ناسنإلاب ملعلا نوكي ال نأ ىلإ يدؤيف ناسنإلل ملع امهنم دحاو لك

 امهنأب سنجلاب ملعلاف لفسأ رحآلاو ًالثم قوف امهدحأ نيئزجلا انردق اذإ يرعش تيل
 نأ مث «لصفلل الحم رخآلاو سنجلل الحم نوكي نأ امهدحأ قحتسي م و صتخب

 ريغ ىلإ ىدامتي ددع نم ناويحلا بك زي الف قطانلاو ناويحلا نم ناسنإلا بك رت
 ريغ مولع دعب الإ ءيشلا ملعي ال نأ ىلإ يدؤيف الإو دحاو لوأ ىلإ يهتني لب «ةياهن
 نأ امإ ولخي الف ةرشعلل دحاولا ةفلاخم رادقملا يف هفلاخي ناك نإو ؛لاحم كلذو ةيهانتم

 لصحي نأ ىلإ كلذ ىدأ ًاملع نكي مل نإف ؛ًاملع نوكي ال وأ املع ءزحلا كلذ نوكي

 وهو داوسو لكش امه نيئزج نم لصح لاقي امك وهو امولع تسيل ءازحأ نم
 ايواسسم ءزجلا ناك لكلا مولعم ناك نإ همولعمف املع ءزجلا كلذ ناك نإو «لاح

 ال ذإ ءازجألاب ملعلا ريغ املع لكلا نوكي نأ لاحتسا رخآ مولعم ناك نإو «لكلل
 مولعم ءزجلاب ملعلا ناك نإو «ةردقلاب ملعلا داوسلاب ملعلاو لكشلاب ملعلا نم لصحب

 .لاحم ةمسقلا نأ ىلع لدف هل ءزج ال دحاو مولعم يف كلذ انضرف دقف لكلا

 امك ناسنإلل سفنلا يف لصحي درحملا لوقعملا ًاضيأ ناهرب يهو (ةعساتلاو)

 رابتغاب نوكي نأ امإ ولي ال هديرجتف ءرادقلا نعو عضولا نع ًادرجب نوكيو قبس
 اغإ ناسنإلا نإف ءلصح هنم ام رابتعاب نوكي نأ لطابو لصح هنم ام رابتعاب وأ هلح

 ردق هل يصخش ناسنإ نم هلقع يف هتيهام لصحيو هتقيقحو ناسنإلا دح ىقلتي

 هلحم ردقلاو عضولا نع هزنم هنأ يقبف عضولاو ردقلا نع هدرجي لقعلا نكل صوصخم
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 عضولاو ردقلا نع هزيمي ناسنإلا سفن ٍئعأ هلع نأ كلذو «لصحو ذأ هنم امل ال

 .ةلامم ال هلع ببسب عضوو ردق هل نوكي ردقو عضو يذ يف لاح لكف الإو
 رداق لقعلاف غامد وأ بلق نم لقعلل ةلآ ردقي ام لك نأ ملعا (ةرشاعلاو)

 لك ینعم اذه ذإ هيف ةروص لوصحب الإ نوكي ال هكاردإف هكردأ اذإف ؛هكاردإ ىلع

 ددعلاب اهريغ وأ ةلآلا ةروص نيع نوكت نأ امإ ولخت ال ةلصاحلا ةروصلاف كاردإ

 يغبنيف ءاهيف ادبأ ةرضاح اهنإف ةلآلا ةروص نيع يه نوكي نأ لطابو ءاهلئامت نكلو
 اهكاردإ نع ضرعي ةراتو اهلقعي ةرات هنإف كلذك سيلو اهل اكردم ادبأ نوكي نأ

 نم ةوقلا سفن يف لحي نأ امإف ددعلاب اهريغ ناك نإو «لاحم رضاحلا نع ضارعإلاو

 نأ امإو مسجلا يف تسيلو اهتاذب ةمئاق اهنأ ىلع كلذ لديف مسجلا ةكراشم ريغ

 مسجلا يف ةوقلا يف نيعتلا يف ةرياغملا ةروصلا هذه نوكي ىتح مسجلا ةك راشم. نوكي

 مسج يف نيتلئامتم نيتروص عامتجا ىلإ يدؤيف مسدلا لثم يهو «ةلالا وه يذلا
 ةينينثالا نأ انيب انإف دحاو لحم يف نيداوس عامتحجا ليحتسي امك «لاحم كلذو دحاو

 نيتروصلا ىدحإل ركذي ضراع لك نإف ةقرافم ال انههو ةقرافم عونب الإ نوكت ال
 .هتلاحتسا رهظ دقو نيقباطتم ناريصي كلذبو دوجوم ىرحألا ةروصلل يهف

 الف ةينامسج ةوق لك نأ مدقت اميف انركذ دق انأ وه (رشع يداح ليلد)

 ةوقلاو «ةدبلأ مسجلا يف نوكت ال ىهانتي ال ام ىلع ةوقلاو هانتم ىلع ةوق الإ نوكت
 هكردي نأ نكمي ام ذإ ءاهل ةياهن ال اهريغو ةينامسحو ةيلقع روص ىلع ةوق ةيلقعلا
 ةيلقعلا ةوقلا نوكت نأ ليحتسيف ءاروصحم سيل تالوقعملاو تايسحلا نم لقعلا
 مسجلا عم ةثداح اهنأ هيلع مدقتيف مسجلا ءانفب ىنفت ال اهنأ ناهرب امأف «ةيفامسح

 لطابو «ةريثك امإو ةدحاو امإ سوفنلا تناكل مسجلا لبق ةدوجوم تناك ول اهنأل

 نكت مل اذإو «ضراوعلاب رياغتو فالتحاب الإ نوكت ال ةرثكلا نإف ةريثك نوكت نأ
 وهف ةدحاو تناك نإو «فالتحالا روصتي الف فالتحالا اهب عقي ضراوعو داوم

 ريثكلا ريصي ال امك ًاريثك ريصي ال دحاولاو ةريثك نادبألا يف اهنأل ءاضيأ لاحم
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 ف هترثك ليلدو «ىرخأ لصفنيو ةرم لصتيف رادقمو مجح هل ناك اذإ الإ ادحاو

 ءيشلا ناك امل ًادحاو اسفن ناك ولو ءورمع مولعم سيل ديز مولعم نأ نادبألا
 ةدحاولا سفنلل ًامولعم ءيشلا نوكي ذإ ءىرخأ سفنل هنيعب ًالوهحيو سفنل امولعم
 ةثداح تسيلف ماسحألا عم تثدح اهنأ عم :لوقن انكلو لاحم كلذو اه ًالوهحبو
 سيل ام اميس ال ةتبلأ ءيش عارتال اببس نوكي ال مسجلا نأ قبس دق ذإ داسحألاب

 ةلعلا ءاقبب لولعملا ىقبيو «يلزأ يلقع رهوج وهو روصلا بهاو اهببس لب مسمي
 :ليق .اهؤاقب كلذكف ندبلا ىلإ اهثودح رقتفي امك :ليق نإف ءقاب رهوجلا كلذو
 ءلولعملا اذه ةلعلا نم صنتقي اهب ةكبش هنأك و هتلع ال سفنلا ثودحل طرش ندبلا

 ءاقب ىلإ جاتحي ال ةكبشلا ةطساوب دوجولا يث عوقولا دعبف ةلعلا هذه نم جرحتسي وأ
 ةدحاو امإ تناكل سفن اهنم تردص ول ةلعلا نأ ةلع ال اطرش هنوك هجوو «ةكبشلا

 نم يلوأ ددع سبيل ذإ لاحم كلذ لكو ةظحل لك ين هانتم ريغ اددع وأ نيتنثا وأ
 اضيأ صصخم هل نكي مل دحاو ىلع رصتقا ولو دادعألا نم دحاول حيجرت الف ددع

 ناكمإ ىلع دوجولا ناكمإ ححرتي مل املف لوألا ناكمإك هنم يناثلا ناكمإ نإف

 راصف ءاهب لغتشي سفنل ةلآ نوكت نأل ةفطنلا دعتست نأ ىلإ ارمتسم مدعلا يقب مدعلا
 يف ةدعتسملا فطنلا ددعب اهددع ضتحاو اهمدع نم ىلوأ ذئنيح سفنلا دوحو

 هؤاقب نوكي دوجولا دعبف مدعلا ىلع دوجولا ححرتيل ءادتبالا طرش اذه ماحرألا
 ندبلا ريبدت تكرت اذإ سفنلا نإف خسانتلا نالطب ناهرب امأو .ححرملاب ال هتلعب

 رجح ريبدتب ةلغتشم نوكي نأ امإ ولخي الف ريبدتلا لوبق نع هجورحو جازملا داسفب
 ريبدتب لغتشي وأ «لاحم وهو هل اسفن ريصيف ريبدتلا لوبقل دعتسي ال امو بش وأ
 ريغ وأ ناويح وأ ناسنإ ةفطن تناك ءاوس ةفطن ةيأل ريبدتلا لوبقل تدعتسا ةفطن
 تقحتسا سفنلا لوبقل تدعتسا ةفطن لك نأل لاحم كلذو موق هنظ يذلا وهو
 ال عيطلاب اقاقحتسا سوفنلا ًأدبم وه يذلا يلقعلا رهوجلا نم سفن ثودح

 دادعتسا نإف .لاحم وهو دحاو ندبل نيسفن عامتجا ىلإ يدؤيف «رايتخالاو فارحنالاب
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 رون لوبقل مسجلا دادعتسا ةلزنم ءازإب سوفنلا بهاو نم سفنلا رون لوبقل ةفطنلا
 رضاح جارس مث باجحلا عافترا دنع ناك نإف ههجو نم باجحلا عفر اذإ سمشلا

 كلذكف جارسلا رونب سمشلا رون عنتمي الو ءاعيمج سمشلا رونو جارسلا رون قرشأ
 ةلوغشم ريغ ملاعلا يف سفنلا دوجوب اهئدبم نم سفنلا لوبقل ةفطنلا ريثأت عنتع ال
 رعشي وهو الإ صخش نم امو دحاو ندب يف نيسفن عامتحا ىلإ كلذ يدؤيف «ندبب
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 يلازغلا مالسإلا ةجحلا

 (ةسماخلا ةلاقملا)

 لقعلا يف رظنلا نأ كشال (لاعفلا لقعلا نم سوفنلا ىلع ضيفي اميف)
 نآلا هتاذ ثيح نم هيف رظنلا سيلو ءهتفصو هتابثإ قبس دقو «تايهإلاب قيلي لاعفلا
 ثيح نم سفنلا يف وه امنإو هريثأت يف رظنلا سيل لب «سوفنلا يف هريثأت ثيح نم لب
 ناضيف ةيفيك مث لاّعفلا لقعلا ىلع سفنلا ةلالد ةلاقملا هذه يف ركذنلو هب اهرثأت

 ةبوجحملا سفنلا ةواقش هجو مث «توملا دعب هب سفنلا ةداعس هجو مث هنم اهيلع موعلا
 كاردإ ببس مث «ةبذاكلا ايؤرلا مث ةقداصلا ايؤرلا ببس مث ,ةمومذملا قالح لاب هنع

 ةظقيلا يف اهتيؤرو اهتدهاشم ببس مث مولعلا ملاعب اهاصتا مث «بيغلا ملع سفنلا

 دوجو مس ءاهتاقبطو تازجعملاو ةوبنلا ىنعم مث جراح نم امل دوجو ال اروص
 :رومأ ةرشع هذهف مهيلإ ةجاحلا هحوو ءايبنألا

 نوكت ةيناسنإلا سفنلا نأ ههجوو لاّعفلا لقعلا ىلع سفنلا ةلالد (لوألا)

 لكو لعفلاب ةملاع ريصت مث «ةوقلاب ابصلا يف ةّيلكلا يناعملاو ةدرحبا تالوقعملاب ةملاع

 سفنلل ديال اذإف ءلعفلا ىلإ هجرخي ببس نم هل دب الف لعفلا ىلإ ةوقلا نم جرح ام

 نم هل دب ال اضيأ اذهو «ببس نم لعفلا ىلإ ةوقلا نم ابصلا لاح يف اهجورح يف
 سيل امل ًايبس نوكي ال مسجلا نأل امسح ببسلا كلذ نوكي نأ ليحتسيو ببس

 يف ةعبطنم يه الو مسج تسيل يلا سفنلاب موقت ةيلقعلا مولعلاو «قبس امك مسج
 ءاهيف رثؤيف اهيذاحي وأ رحآ مسج اهرواجي ىتح زيحلاو ناكملا يف لخدت الف مسج
 لقعلا ىنعم نأل لاّعفلا لقعلاب ىنعملا وهو ةداملا نع ادرحب ارهوج ببسلا نوكي نذإف
 اذه نأ يف كشالو ماودلا ىلع سوفنلا يف ًالعاف هنوك لاّعفلا ىنعمو ءادرجب هنوك

 ريخألا لقعلا هيلإ بسنت نأب اهالوأو تايهلإلا يف اهتابثإ قبس لا ةيلقعلا رهاوحلا نم
 سانلا يف فراعملا هذه نأب حرصم اضيأ عرشلاو ءاهانركذ يلا ةرشعلا لوقعلا نم
 .ةكئالملا ةطساوب ءايبنألا فو
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 مل ام ةسوسحملا تاليخحملا نأ كلذف سفنلا يف مولعلا لوصح ةيفيك (يناثلا)
 نوكت ابصلا ءادتبا يق اهتكلو ءةدرحلا ةيلكلا يناعملا اهنم لصحي ال لايخلا يف لصحت
 ىلع لاٌعفلا لقعلا رون قرشأ سنلا دادعتسا لمك اذإف ةملظم ةروص مكح يف

 نم ذخأي ىتح ةيلكلا تادرحلا سوفنلا يف اهنم عقوف لايخلا يف ةرضاحلا روصلا
 يلكلا رجشلا ةروص رجشلا اذه ةروص نمو «يلكلا ناسنإلا ةروص ديز ةروص
 راصبألا ف اهلثم اهيلع سمشلا قارشإ دنع تانولتملا روص نم عقت امك «كلذ ريغو
 تاليختملاو ءراصبإلا ةوق لاثم سفنلا ةريصبو لاعفلا لقعلا لاثم سمشلاو ةميلسلا

 الف «ةوقلاب ةرصبم نيعلا يف مالظلا يف ةوقلاب ةيئرم ةسوسحم اهنإف تاسوسحلا لثم
 اذه قرشأ امهمو اذه كلذكف ءسمشلا قارشإ وهو رخآ ببسب الإ لعفلا ىلإ جرخي
 تزيمو ؛يتاذلا نع يضرعلا لايخلا يف ةشقتنملا روصلا نم ةيلقعلا ةوقلا تزيمو رونلا
 لطبأ ذإ ءاضيأ ةيلك نوكيو ةدرحم نوكيف ةيتاذ تسيل ىلا ةبيرغلا رومألا نع قئاقحلا
 يقبف «تاذلا نع ةجراخ ةيضرع يه يلا تاصصحملا فذحب ةيئزلا لقعلا دوحو
 .ةدحاو ةبسن تايئزحللا عيمج ىلإ هتبسن درحب دحاو رمأ

 لقعلا ضيف لوبقل دادعتسالاب تدعتسا اذإ سفنلا نأ يهو ةداعسلا (ثلاثلا)
 ندبلا ىلإ رظنلا نع اهتحاح تعطقنا ماودلا ىلع هب لاصتالاب تسنأو لاعفلا

 لاصتالا مامت نع اهعنميو اهلغشيو اهبذاجي ندبلا لازي ال نكلو ءساوحلا ىضتقمو
 نأل لاصتالا مادو عناملا لازو باححلا عفترا توملاب ندبلا لغش اهنع طحنا اذإف
 سفنلاو هتاذل هنإف لوذبم هتهجج نم ضيفلاو ءادبأ قاب لاعفلا لقعلاو ةيقاب سفنلا
 ندبلا نأل ءلاصولا مادش عناملا لاز دقو «عنام نكي مل اذإ اهرهوجب لوبقلل ةدعتسم
 ةطساوب لصحتل ءادتبالا يف ىوقلاو ساوحلا نم هيف امل سفنلا هيلإ جاتحم ناك نإو
 سيل ذإ اهتطساوب اهصنتقتو ةيلكلا تادرحملا تالايخلا نم طقتلت ىتح تاليختلا
 ءادتبالا يف ةعفان ةساحلاف «ساوحلا ةطساوب الإ تالوقعملا بسك ءادتبالا يف اهنكمب
 ام نيع ريصي دصقملا ىلإ لوصولا دعب مث دصقملا ىلإ لصوملا بوكر ماكو ةكبشلاك
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 يلازغلا مالسإلا ةجمحل

 نم سفنلل ًاعنام هنوكل «هنم صالخلا يف ةدئافلا نوكت ثيحب اهيلع ًالابو اطرش ناك

 ةذللا ىنعم نأ لبق نم انيب امل ةذل تناك امنإو فصولا تحت لحدت ال ةميظع ةذل

 ملعلاو فراعملا سفنلا عبط ةيصاخو «ةفآ ريغب اهعبط يتمم وه امل ةوق لك كاردإ

 رهظ دقو الصأ سحلل تسيل تايلقعلا هذه نإف هيلع يه ام ىلع ءايشألا قئاقحب
 نع انّولخ ببس نأ رهظو «ةيسحلا ةوقلا ةذل ىلإ ةيلقعلا ةوقلا ةذلل سايق ال هنأ
 تناك اذإف ‹«تايهإلا يف اذه قبس دقو اذام ندبلا لغش يف نحو مولعلا ةذل كاردإ

 هبتكو هتكئالمو هلل اب ةفرعملا اهتيصاحو ةيلقعلا ةوقلا عابط ىضتقم يه يلا فراعملا

 ام اهتم ةبعوتسم هضراوعو ندبلاب ةقرغتسم ريصت نأ نع ندبلا يف يهو اهب سفنلا

 ءاههنك فصولا كردي ال ةذل اهب تذتلاو ندبلا قارف دعب اهاح لمك و اهلاصتا ماد

 عامجلا ةذل تفصو ول امك هقوذ مدعل نآلا اذه يف ةبغرلاو قوشلا دتشي سيل امنإو

 ةذللا هذهو عامجلا ةروص فاعي امر لب «هيف بغري مل ةوهش هل تسيلو يبصلل
 اهنكلو لئاذرلا نع ةهزنم تناك نإف «ملاعلا اذه يف تلمك سفنل نوكت امنإ ةيلقعلا
 ةذلملا ةروصلا ليختي نأ دعبي الف تاليحتملا ىلإ فورصم اهمهو مولعلا نع ةكفنم

 مارحألا ضعب نوكيف تاسوسحملا نم ةنجلا يف فصو اه لشمتيف مونلا يف امك
 .مسجب الإ ليختلا نكمي ال ذإ اهليختل ًاعوضوم ةيوامسلا

 ةداعسلا هذه نع ةبوجحم سفنلا نوكت نأ يهو (ةواقشلا يف لوقلا عبارلا)

 ريصت امنإو ىقشت دقف هيهتشت ام نيبو اهنيب ليح اذإف ءاهعبط ىضتقم يه يلا

 ةلآ توملاب هتوفيف اهيلإ هقوش دكأتيو اهيف ةئيهلا كلت ةداعلاب خسرتف «ينافلا سيسخلا

 عنمي ال ملاعلا اذه يف سفنلا نأل لاّعفلا لقعلاب لاصتالاو لاصولا نم عنمي كلذو «هل
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 نكلو انيب امك ندبلا ف تسيل تناك نإو ءندبلا يف ةعبطنم اهنوكل اهاصتا

 سفنلا نيب لوحي يذلا يعيبطلا هقشعو هسلإ هعوزنو هتاوهشو هضراوعب اهاغتشال
 لوغشملاك اهايإ ندبلا لغشل كلذ ملأب ماعلا اذه يف سحب ال نكلو ءاهعبط ىضتقمو

 تقراف اذإف ءكلذ بابسأ انحرش دقو ملألاب رعشي ال دق هنإف ءفوخلا وأ لاتقلاب

 ىوقلاو ساوحلا ىعأ ةلآلا تتافو قوشلا يقبو لغاشلا كلذ عفترا توملاب ندبلا

 راصو دصقملا ىلإ لصوي يذلا بكرملا مدعو «تالوقعملا اهب ضيفي ىلا ةيندبلا

 لاصتالا نع هايإ اعنامو هتاف ام الإ هل افراص سحلا نم هفلأو هدّوعت ام ىلإ قوشلا

 ةحطلم ملعلا دقفب ةصقان سفنلا هذهو ؛دلخملا ميظعلا ءالبلا وهو هعبط ىضتقع
 عبتا هنكلو فراعملا لّصحف ةيلقعلا ةوقلا لمكتسا يذلا امأو .ةوهشلا عابتاب

 ةهج ىلإ اهبذاجيف هسفن يف اهيلإ عوزنلاو تاوهشلا ةئيه ىقبي كلدف تاوهشلا
 ىلعألا الملا ىلإ هسفن بذجي هرهوح يف فراعملا نم هلصح امو «ىلفسلا ةعيبطلا

 دق رهوجلا نأل .دلخي الو عطقني هنكلو لئاه ميظع ملأ نيبذاجتملا داصت نم لصحيو

 اهددجيو اهدكؤي ام قبي ملف توملاب اهبابسأ عطقنا دقو ةضراع ةئيها هذهو لمك

 كلت ةوق بسحب هدعبو لاوزلا برق نوكيو ءادبأ بذعتي الو نامز دعب ىحمتف
 امأو .رانلا يف دلخي ال قسافلا نمؤملا نأب ةعيرشلا كتربخأ اذه نعو اهفعضو ةفصلا
 هنأل هباقع فعاضتي هك رت مث هيدابم ةسرامك.ملعلاب لامكتسالا قوش بستكا نم

 ال هردق فرعي ال ام نإو هيلإ اقاتشم هنوك عم هتاف ام ىلع هرسحت همالآ ىلإ فاضني

 نم كلملا ذحأو كلم لتق ول امك هيلع رسحتي الو هتاوفب رعشي الف هيلإ قاتشي
 كلملا فرع دق ربكأ (رخآلاو) كلملا ام فرعي ال يص (امهدحأ) نادلو هلو هدالوأ

 ةرسح مظعأ نوكي كش ال هنإف هتمادتساو هلامكتسا ىلإ دعب لصي ملو هسرامو

 سانلا دشأرر :اذه يف ةيبنلا لاق دقو املأ هتاف ام ردق نع لهاذلا هيخأ نم دشأو



 ينازغلا مالسإلا ةجمل

 م و املع دادزا نمر :6# يببنلا لاقو م اعب هللا هعفني مل ملاع ةمايقلا موي اباذع

 ."«ادعب الإ هللا نم ددزي م ىده ددزي

 سابحنا مونلا ىنعم نأ الوأ ملعيلو (ةقداصلا ةيؤرلا ببس يف سماخلا)

 راخب نم بكرم فيطل مسج نع ةرابع حورلاو ءنطابلا ىلإ رهاظلا نم حورلا
 ىوسقلا لصتت اهبو ةيناويحلاو ةيناسفنلا ىوقلا بكرم وهو «ىلقلا ةبصتعم طالحألا

 باصعألا نم اهيراجم يف ةدس تعقو امهم كلذلو ءاهتالآ ىلإ ةكرحتملا ةساسحلا

 دي تدش اذإ كلذكو «ةتكسلاو عرصلا لصحو ّسحلا لطب سسحلا ىلإ ةيدؤملا

 هسح لاخلا يف لطبو لمانألا يلي ام ديلا فارطأ ىف ردخم سحأ ًامكح ادش ناسنالا

 رشتنم براوضلا قورعلا ةطساوب حورلا اذهو «نامز دعب سحلا دوعيف لحي نأ ىلإ
 ةرثك نم ةحارتسالا بلط لثم بابسأب نطابلا يق زجحتي دقو ندبلا نم رهاظلا ىلإ

 لثمو ءالتمالا دنع مونلا بلغي كلذلو ءءاذغلا جضنل نطابلا لاغتشا لثمو «ةك رحلا

 هناصقنلو ءاعيمج رهاظلاو نطابلا يف هرثأ يفي الف ًاصقان ًاليلق حورلا نوكي نأ
 ليهو ةرارخلا ببسب للحتلاب حورلا ناصقت هانعم ءايعإلاو «ةيبط بابسأ هتدايزلو

 نع هعوقو بلغي امك «ةكرحلا ةعرس نع هناعنميف هيف نارهظي نيذللا لقثلاو ةبوطرلا

 اذإف .غامدلل بطرملا ءيشلا هلوانتو هنم جورخلا دعبو مامحلا يق ماقملا لاطأ نم

 هذه نم بيسب اهنع سحلا ةوقل ةلماحلا حورلا سابحنا ببسب ساوحلا تدك ر

 اميف ركفتلاب ةلوغشم لازت ال اهنأل ساوحلا لغش نع ةغراف سفنلا تيقب بابسألا

 ربعملا اهلك تادوجوملا شقن اهيف ىلا ةيلقعلا ةفيرشلا ةيناحورلا رهاوجلاب لاصتالل

 نم رهاوجلا كلت يف ام سفنلا يف نيعأ اهيف عبطناف ؛ظوفحملا حوللاب عرشلا يف اهنع

 ةريره يبأ ثيدح نم ((نامإلا بعش)) يف يقهيبلاو (لماكلا)) ين يدع نباو ((طسوألا)) يف ينارطلا هاور (1)
 .ادح فيعض رهو

 . د١١٤ عماجلا فيعض رظنا .ادح فيعض وهو هنع هللا يضر بلاط يبأ نب يلع نع سودرفلا هاور (۲)
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 عابطنا نوكيو ءاه ًامهم نوكيو سفنلا ضارغأ بساني ام اميس ال ءايشألا ةروص
 ىرحأ ةآرم يف ةآرم ةروص عابطناك لاصتالا دنع اهنم سفنلا يق ةروصلا كلت

 يف رهظي نيتآرملا ىدحإ يف نوكي ام لكو ءامهنيب باجحلا عافترا دنع اهلباقي
 ةروصلا يف سفنلا نم تعقو ةيئزح ةروصلا كلت تناك نإف ءاهردقب ىرخألا
 اهمامتب ءايشألل ةيكاحلا ةليختملا ةوقلا فرصتت ملو ءاههحو ىلع ةظفاحلا اهتظفحو
 ةليختملا تناك نإو هنيعب هآر ام نوكي ذإ ءريبعتلا ىلإ جاتحي الو ايؤرلا هذه قدصتف
 هتأر ام ليدبت ىلإ اهعبطب ةليختملا تعراس ًافيعض ةروصلل سفنلا كاردإو «ةبلاغ
 هبسانيو ههبشي امم هليدبت ىلإ وأ ةّيحب ودعلاو ةرجشب لحرلا ليدبتك لاثع سفنلا
 اذكو تنب هل تدلوف نبا هل دلو هنأ ىأر نم نأ امك «هداضي ام وأ ءام ةبسانم

 يذلا اذه نأ يف ربعملا ركفتي نأ ريبعتلا ىنعمو «ريبعت ىلإ جاتحت ايؤرلا هذهو سكعلاب
 ىتح هتأر دق سفنلا نوكت نأ نكمب يذلا ام اهآر يلا روصلا نم هظفح يف يقب
 لقتنيف ءيش يق ركفتي نمل كلذ نوكيو ,ظفحلا يف يقابلا اذه ىلإ هنم لايخلا لقتنا
 ىف هقيرط نوكيف ءًلوأ هيف ركفتي ناك ام يسن ىتح هريغ ىلإ هنم مث هريغ ىلإ هلايخ
 ببسلا ركذتيف ؟هتركذت اذامل رضاحلا لايخلا اذه :لوقي نأب كلذو ليختلاو رك ذتلا

 ىلع هليخت يف رثعي اممرو اذكهو هببسب ركذتي ىتح كلذ يف لمأتي مث «هل بحولا
 عونب ةطوبضم ريغ لايخلا تالاقتنا تناك الو ءريحألا اذه ىلإ هب رحنا يذلا لوألا

 تاعانصلاو لاوسحألاو صاخشألاب فلتخت تراصو ريبعتلا هوجو تبعشنا صوصخ
 طلغيو سدحلا نم برضب الإ لاني ال راصو ؛هضرمو مئانلا ةحصو ةنسلا لوصفو
 .سابتلالا هيلع بلغيو هيف

 ةكرح اهببسو اه لصأ ال ىلا تامانملا يهو مالحألا ثاغضأ (سداسلا)

 ةاكاحملا نع رتفت ال لاوحألا رثكأ يف اهنإف ءاهبارطضا ةدشو ةليحتملا ةوقلا
 تناك امهمف لاوحألا رثكأ يف اضيأ رافت ال مونلا لاح يف كلذكو «تالاقتنالاو
 ساوحلاب ةلغتشم ةظقيلا لاح يف نوكت امك اهتاكاحمب. ةلوغشم ىقبتف ةفيعض سفنلا

 لح



 يلازغلا مالسإإلا ةجح

 تيوق دق تناك اذإ اهبارطضاب ةليختملاو ةيناحورلا رهاوجلاب لاصتالل دعتست الف
 ةظفاحلا يف ىقبتو اه دوحو ال اروص عزختو يكاحت لازت الف بابسألا نم ببسب
 لاوحأ نم بابسأ اضيأ اهتاكاحم نوكيو مانملا يف هآر ام ركذتيف مئانلا ظقيتي نأ ىلإ
 هيف ناك نإو رفصلا ءايشألاب اهاكاح ءارفصلا هجازم ىلع بلغ نإف ؛هحازمو ندبلا
 جلثلاب اهاكاح ةدوربلا هيلع تبلغ نإو «راحلا مامحلاو رانلاب اهاكاح ةرارحلا طارفإ

 تناك نإو «ةلئاحلا رومألاو دوسلا ءايشألاب اهاكاح ءادوسلا تبلغ نإو «ءاتشلاو
 ةمهلاب قلعتي اميف درتي لايخلا لازي الف ركفتلا ةيقب لايف تيسن ركفت ةلوغشم سفنلا

 يف يلا ةرارحلا نأل «ةرارحلا ةبلغ دنع ةليختملا يق ًالثم رانلا ةروص تلصح امنإو اهيف
 ىلإ سمشلا رون ىدعتي امك ءابسانمو هل ارواح ناك اذإ هريغ ىلإ ىدعتي عضوم
 هلاثمأب ًاضئاف ادوحو ةدوجوم ءايشألا تلقع اذإ اهثودحل اببس نوكي هن هنأ ىنعمب ماسحألا

 يهو .هعبطب قيلي اريثأت هب رثؤيو راحل ا مسجلا يف ةعبطنم ةليختملا ةوقلاف «هريغ ىلع
 يذلا رادقملا ةرارحلا نم لبقي نكل اهسفن ةرارحلا لبقي ىتح ةليختملا نيعأ مسحب تسيل

 .هيف ببسلا وه اذه هلاثمأو رانلا ةروصو راحلا ةروص يهو «هلوبق اهعبط يف
 مونلا ىلإ ةحجاحلا ببس نأ ملعا (ةظقيلا يف بيغلا ةفرعم ببس يف عباسلا)

 امل ةلغاش ساوحلا نوكو «سفنلا فعض نم هاندروأ ام ايؤرلاب بيغلا ملع كاردإل
 ءاهنم لوبقلل تدعتساو ةيلقعلا رهاوجلاب سفنلا تلصتا ساوحلا تدك ر اذإ ىتح

 .نيهحو نم ةظقيلا يف سوفنلا ضعبل كلذ نوكي نأ نكعو
 ثيحب اهيلع يلوتسي الو ساوحلا اهلغشي ال ةوق سفنلا ىوقل نأ (امهدحأ)

 لفسلا بناحو ولعلا بناح ىلإ رظنلل اهيوقيو عستي لب ءاهلغش نم اهعنمبو اهفرغتسي
 لثمف «بتکیو ملكتي نأ نيب ةدحاو ةلاح يث عمجيف سوفنلا ضعب ىوقي امك اعيمج
 ملاع ىلإ علطيو «سارحلا لغش لاوحألا ضعب يف اهنع رتفي نأ زوجي سوفنلا هذه

 ةوبنلا نم عونلا اذهو «فطاخلا قربلا لثم نوكيف رومألا ضعب هنم امه رهظيف بيغلا
 ايحو ناكو هنيعب بيغلا نم فشكنا ام ظفحلا يف ينقب ةليختملا تفعض نإ مث

11۷ 



 ةفسالفلا دصاقم

 ىلإ رقتفم يحولا اذه نوكيف ةاكاحما ةعيبطب تلغتشا ةليختملا تيوق نإو ءاحيرص

 .ريبعتلا ىلإ ايؤرلا كلت رقتفي امك ليوأتلا

 ةبلغب هفرصي ىتح ةرارحلاو سبيلا جازملا ىلع بلغي نأ (يناثلا ببسلاو)
 ىري امع بئاغلا لفاغلا توهبملاك نينيعلا حتف عم نوكيف «ساوحلا دراوم نع داوسلا
 فشكني نأ ليحتسي ال ًاضيأ اذهف رهاظلا ىلإ حورلا جورخ فعضل كلذو ؛عمسيو
 هنأكو هناسل ىلع يرجيو هب ثدحتيف بيغلا نم ءيش ةيناحورلا رهاوجلا نم هسفنل
 ناهكلا ضعبو نيعورصملاو نيناججا ضعب يف دجوي اذهو «هب ثدحي امع لفاغ اضيأ
 ببسلاو ناصقن عونلا اذهو نوكيس امل اقفاوم نوكي امب نوثدحيف بارعألا نم
 .لامك عون لوألا

 نأ كلذو امه دوجو ال ًاروص ةظقيلا يف ناسنإلا ةيؤر ببس يف نماثا)
 ًالوبق هلبقت دقو ظفحلا ف هكردأ ام نيع ىقبيف ايوق اكاردإ بيغلا كردت دق سفنلا

 يف ةروصلا كلت تيوق اذإف ءةسوسجم ةروصب هيكاحتف ةليختملا هيلع يلوتسي افيعض
 نم هيلإ ةيارس كرتشملا سحلا يف ةروصلا تعبطناو كرتشملا سحلا بحصتسا ةروصملا
 ةدوجوملا ةروصلا نإف كرتشملا سح يف ةروص عوقو وه راصبإلاو .ةليختملاو ةروصملا
 ءكرتشملا سحلا يف اهلئاق ةروص ببسب يه لب ةسوسحمب تسيل جراخ نم

 ةحرانلا ةروصلا ببسب سحلا يف ةنداحلا ةروصلا يه ةقيقحلا يف سوسحاف
 كرتشملا سلا يف ةروصلا عقت نأ نيب قرف الف ءرخآ ىنعمب ةسوسحم ىمست ةحراخلاف

 ءًاراصبإ اهوصح نوكي ةسوسحم نوكي ام فيك اهنإف ؛لحاد نم وأ جراحخ نم
 وأ ةضمخم نافحألا تناك نإو هل ارصبم هبحاص راص كرتشملا يف كلذ عقو امهمف
 كراشملا سجلا يف عبطني ال امنإ ةظقيلا يف ناسنإلا ىري يذلاو اضيأ ةملظ يف ناك

 يهو رهاظلا نم ساوحلا هيلإ يدؤي اع لوغشم كرتشملا سحلا نأل ءأرصبم ريصي ىتح
 ىف اهروصت ىوقي الف اهبذكيو اهعارتخا ةليختملا ىلع رسكي لقعلا نألو «بلغا
 دعبي مل ضارمألا نم ضرم ببسب اهبيذكتو اهذر نع لقعلا فعض امهمف «ةظقيلا
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 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 لب ءاه دوحو ال اروص ضيرملا ىريف ةليختملا يف عقي ام كرتشملا سحلا يف عبطني نأ

 لقعلاو سفنلا تفعضو هايإ هليختو فوخملل فئاخلا مهوت ّدتشاو فوخلا بلغ اذإ
 اذهلو هفاخي ام رصبيو دهاشي ىتح هنم فوخملا ةروص سحلل لثمب اعرف «بذكملا

 عمسي امبو ىراحصلا يف هب ثدحي يذلا لوقلاو ءةلئاه اروص فئاخلا نابحلا ىري
 دعو هيهتشي ام دهاشيف فيعضلا ليلعلا اذه ةوهش دتشت دقو «هبيس اذه همالك نم

 .كلذ ببسب اه دوحو ال اروص یریو هلكأي هنأك هدي هيلإ

 :صاوخ ثالث يهو (تاماركلاو تازجعملا لوصأ يف عساتلا)

 ملاعلا ىلويه يف رثؤي ثيحب (اهرهوج يف سفنلا ةوق يف ىلوألا ةصاخلا)
 ءاوهلا ةلاحتسا يف رثؤيو ءاهريغ ةلاحتسا يف رثؤي نأب ةروص داميإو ةروص ةلازإب
 كلذ ىرحب يرجي اموأ ءاقستسالل ةجاحلا ردقب وأ نافوطلاك ارطم ثدحيو اميغ
 هذه نإو اهب ةرثأتمو سوفنلل ةعيطم ىلويملا نأ تايفإلا ف تبث دق هنإف نكمم وهو

 كلت رهوح نم ةيناسنإلا سفنلا هذهو ةيكلفلا سوفنلا راثآ نم اهيلع بقاعتت روصلا
 نإف ءسمث ىلإ جارسلا ةبسن هيلإ اهتبسن تناك يلا يهو اهب هبشلا ةديدشو سوفنلا

 نيخستلا يف ارثؤم هنوك نم جارسلا فعض عنمي ال امك ريثأت نم عن ال كلذ
 اهيلع بلاغلا نكلو ملاعلا لويه يف رثوت ناسنإلا سفن كلذكف «سمشلاك ةءاضإلاو
 سفنلا ف تلصح اذإ كلذكو ءاهندب كلذو صاخلا اهلماع ىلع اهريثأت رصتقي نأ

 سفنلا يف تثدح اذإو «قرعلا ةبوطر تثدحو ندبلا جازم لاحتسا ةهوركم ةروص

 سفنلا يف ةاهتشم ةروص تلصح اذإو ءهحولا رمحاو ندبلا جازم يم ةبلغلا ةروص

 عاقولا ةلآ قورع هب ئلتمب ىتح حيرلل ةجيهم ةرخبم ةرارح يملا ةيعوأ يف تثدح
 هذه نم ندبلا يف ثدحت يلا ةسوبيلاو ةبوطرلاو ةدوربلاو ةرارحلا هذهو «هل دعتستف

 روصتلا درج نع لب «ىرخأ ةسوبيو ةبوطرو ةدوربو ةرارح نع تسيل تاروصتلا
 كلذ سيلو «ندبلا لويه يف تاريغتلا هذه ثودحل اببس روصتلا درحم راص اذإف

 اذه لم هريغ ندب يف رثؤي نأ زوحيف ندبلا يف تسيل ذإ هيف ةعبطنم سفنلا نوكل
 ظ ۱۹



 ةفسالفلا دصاقم

 هعم اهثودحل ةشعبلا ةقالع مكحب اهندبب اه ذإ ,رثكأو ىلوأ هيف نكلو هنود وأ ريثأتلا
 عقر اعر يبصلا نإف ؛يعيبطلا قشعلا اذه لثم ركني الو هيلإ ليم عبطلاب هل اهقشعو
 اهسفن قشع دعبي مل اذإف «عبطلاب هءارو رانلا يف اهسفن همأ تقلأف ءام يف وأ ران ين

 ف ةلاح نكي مل نإو «عبطلاب اهندبل اهقشع دعبي نيأ نمف اهندب عرف وه رخآ ندبل
 دقو هيلع اهريثأت رصقي يلا يه ةيقشعلا ةقالعلا هذهو ءدلولا ندب يف الو اهندب
 ناسنإلا لتقيو مهوتلاب حورلا دسفي ىتح رخآ ندب ىلإ سوفنلا ضعب رثأ ىدعتي
 نإرر :مالسلاو ةالصلا هيلع لاق كلذلو نيعلا ةباصإ هنأب كلذ نع ربعيو مهوتلاب
 نيعلارر :اضيأ مالسلاو ةالصلا هيلع لاقو "شيلا لمجلاو ربقلا لجرلا لخدتل نيعلا
 قفتيو هنم بجعتيو ًالثم لمحلا نسحتسي نيعلاب بيصملا نأ كلذ ىنعمو 7 «قح
 یو نع لسملا امشي لمبا طوقسم مهوتيت ةدوسح ةع هسفن نوكي أ
 ىلع سوفنلا نم سفن ىوقت نأ دعبي مل انكم اذه ناك اذإو «لاحلا يف طقسيو
 ,ةكرحو ةدوربو ةرارح ثادحإب ماعلا ىلويه يف رثؤيف اذه نم رثكأ ةوق رودنلا
 ىف قبس امك ةكرحلاو ةدوربلاو ةرارحلا نع بعشني يلفسلا ملاعلا رياغت عيمجو

 .ةزجعملاو ةماركلاب هنع ربعي اذه لثمو هريغو رهوجلا ثداوح
 ديدش نوكي ءافص سفنلا وفصت نأ يه (ةيرظنلا ةوقلل ةيناثلا ةصاخلا)

 ةمسقنم سوفنلا نإف مولعلا اهيلع ضيفي ىتح لاعفلا لقعلاب لاصتالاو دادعتسالا
 هيف رثؤي ام هنم ميلعتلا ىلإ جاتحاو «هنع ىنغتسي ام ىلإو و ميلعتلا ىلإ جاتحي ام ىلإ
 هسفن نم ءيشلا طبنتسي نم دجوي دقو اعيرس ملعتي ام هنمو «هبعت لاط نإو ميلعتل

 ملعملا نإف سوفنلا نم ةطبنتسم تدجول تلمؤت ول اهلك مولعلا لب «ملعم ريغ نم
 رس امو سقت نم فرس نم ىلإ كلذ يقترب لب «ملعم نم ًملعتم نكي مل لوألا

 )١( عماجلا حيحص رظنا .نسح ثيدح وهو رباح نع ةيلحلاو يدع نبا هاور 4١54

 )۲( يراخبلا هاور )٠١/1175( دواد ربأو (۲۱۸۷) مقر ملسمو )۳۸۷۹(.
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 يلازغلا مالسإإلا ةن

 «ملعم ريغ نم هسفن نم اهطبنتسا دق ةريثك تاطابنتسا رك ذي وهو الإ رظان
 ثيح نم هسفن يف يذلا هنأك طس وألا دحلل هبنتيف هلابب ةجيتنلا رطخت نأب كلذو

 رجحلا طوقس ىلإ رظن نمك «ةجيتنلا رضحتف طسوألا دحلل ردتبي وأ يردي ال

 ىلإ ىلعأ نم لزني رجحلا ناك امل نيتهجلا فالتخا الول هنأ هل رطخيف لفسأ ىلإ

 برقلاو مسج نم دعبلا يق الإ نوكي ال نيتهجلا فالتخا نأ هل رطخي مث لفسأ
 يه ءامسلا نأ كلذب هل فشكنيف زكرمو طيحع الإ روصتي ال كلذو «هنم

 ثداح لك نأ هل رطخيف ةكرحلا ثودح يف رظني وأ ءاهدوحو نم دبالو «ةطيحم

 ال كلذ نأ فرعيو «ةياهن ريغ ىلإ كلذ لسلستيو ثداح ببس نم هل دبالف

 اهنإف بطلاب نوكت ال ةيرودلا ةكرحلا نأ هل قبسي مث ةيرود ةكرحب الإ نكمي
 قبس امك لقعلا ىلإ سفنلاو سفنلا ىلإ جاتحيف عضولا نم هتقراف ام ىلإ عوحر
 امإ تالوقعملا رخآ ىلإ ىدامتي نأ لاحم سيلف رطح اذإو «لاحم ريغ هلاثمأو اذهف

 ريصق نامز يف اهلك تالوقعملا هذه هل تفشكنا نمو ريصق وأ ليوط نامز يف

 وهو يبنلل ةزجعم وأ ةمارك كلذ ىمسيو يلو وأ يب هنإ :لاقيف ملعت ريغ نم

 ملعتلا نسم مهفلا نع عنتمب دح ىلإ روصتلا نكمب ناك اذإو ءلاحمب سيلو «نكم
 نم مكو اذه نكحمي ال فيكو ميلعتلا نع غي دح ىلإ لامكلا ىقرتي نأ زاج

 لقأ هداهتحا نأ عم مولعلا قئاقحب رخآلا امهدحأ قبسي ةدحاو ةدم يف نيملعتم

 يف ةدايزلاف كلذ هتطعأ ءاكذلا ةوقو سدحلا ةدش نكلو «قوبسملا داهتحا نم

 .تانكمملا نم اذه

 يف لصتتو قبس امك ىوقتت دق سفنلا نأ (ةليختملا ةوقلل ةثلاثلا ةصاخلا)

 تاوصأو ةليمج روصب تكردأ ام ةليختملا ىكاحتو قبس امك بيغلا ملاعب ةظقيلا

 يذلا ببسلل مونلا يق هعمسيو هاري ناك ام عمتسيو ؛ةظقيلا يف ىريف ةموظنم
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 ةفسالفلا دصاقم

 ةياغ يف ةبيجع ةروص فيرشلا رهوجلل ةليختملا ةيكاحملا روصلا نوكتف «هانركذ
 سفنلا ىلإ لصت ىلا فراعملا نوكي وأ «يلولا وأ يبنلا هاري يذلا كلملا وهو نسحلا

 كزاشملا سمحلا يف عقاولا موظنملا نسحلا مالكلاب لثمتي ةفيرشلا رهاوملاب اههاصتا نم
 هل تعمتجا نمو ةوبنلا تاقبط هذهف «ليحتسم ريغ نكمم ًاضيأ اذهف اعومسم نوكيف
 يهو ناسنإلا تاجرد نم ىوصقلا ةجردلا يف وهو «لضفألا يبلا وهف ةثالثلا هذه

 مهنم دحاولل نوكي نولضافتي هذه يف ءايبنألا نكل ؛ةكئالملا تاحردب ةلصتم
 ايؤرلا درحم الإ نوكي ال دقو ةدحاو ةصاح هل نوكي دقو ؛ثالثلا هذه نم ناتيصاح

 هللا نم برقلا يف مهزانم توافتي هبو فيعض ءيش ةدحاو لك نم هل نوكي دقو
 .هتکئالمو ىلاعت

 قدصي نأو ءدوجولا تحت لحدي نأ هل دبال يبلا نأ تابثإ يف (رشاعلا)

 قلخلا ةفاك نيب عومسم نوناقب الإ مظتني ال ملاعلا نأ كلذو .دوجولا يف هلوحدب

 الكم رطملا نم ماعلا ماظنل دبال امكو «ملاعلا كلهو اولتاقت الإو لدعلاب هب نومكحي
 نمع ئغتسي ال ماعلا ماظنف اراردم ءامسلا لاسرإ نع رصتقت مل ةيهلإلا ةيانعلاو
 ماظنلا اذهو دحاو لك كلذب لغتشي الو «ةرحآلاو ايندلا حالص هجو مهفرعي
 وهف ملاعلا يف ماظنلا ببس وه نمو دوحوم ماظنلا ببس نذإف ءم اعلا يف دوحوم
 ايندلا حلاصم ىلإ ةيادحلا ىلاعت هللا قل يف متي هتطساوب ذإ هضرأ يف هللا ةفيلح
 ردقإف :ىلاعت لاق كلذلو ريخ ىلإ يضتقي ال ةيادهلا نود قلخلاف الإو .ةرحالاو

 نيب ةطساو كلملاف “(یده مث هقلخ ءيش لك ىطعأإ :لحو زع لاقو ' ”«ىدهف
 يببنلا نيب ةطساو ءاملعلاو .ءاملعلاو كلملا نيب ةطساو يبنلاو .يبنلاو ىلاعت هللا

 هللا نم بيرق كلملاو ءكلملا نم بيرق يبنلاو .يبنلا نم بيرق ملاعلاو .ماوعلاو

 )١( :ىلعألا ةروس 7.

 )١؟( :هط ةروس ٥۰.
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 برقلا بتارم يق ءاملعلاو ءايبنألاو ةكئالملا تاحجرد توافتت مث «ىلاعتو هناحبس

 (ةيعيبطلاو ةيهلإلاو ةيقطنملا) مهمولع نم هيكحن نأ اندرأ ام اذهف - ىصحي ال اتوافت
 باتكب اذه دعب حتفنلو .لطابلا نم قحلاو «نيمسلا نم ثغلا زيمت يل لاغتشا ريغ نم
 قفوملا هللاو .ءارآلا هذه نم لطاب وه ام نالطب حضتي ىتح (ةفسالفلا تفاهت)
 .هلوح و هنمم قحلا كردل

 نيركاشلا دم هلل دمحلاو

 نيلسرملا ديس ىلع مالسلاو ةالصلاو

 نيمآ نيعمجأ هلآو دمحم





 يلازغلا مالسإلا ةجحل

 سرهفلا
 ةحفصلا

 ٥-۹ ةمدهملا

 ٠١ فلوملا ةمدقم
 ١ ؟ قطنملا يف لوقلا
 17-١ هماسقأو هتدئاف نايبو قطنملا ديهمت ف ةمدقم
 ١م لفافلألا ةلالد ف لوألا نفلا
 ١ اهماسقأو اهبسن فالتحاو ةيلكلا يناعملا يف يناثلا نفلا
 ما اياضقلا ماسقأو تادرفملا بيك رت يف ثلاثلا نفلا
 ۳۸ تاسايقلا يف لوقلا

 26 ةبكرملا تاسايقلاو لاثملاو رارقتسالاو فلنا سايق

 o تامدقملا هذه يرام يف لقلا
 o۴ سايقلا يف لوقلا ةمتاح
 هه ناهربلاو سايقلا قحاول يف باتكلا نم سماخلا نفلا
 ۹ ناهربلا تامّدقم طورش عيمج نايب ف

 تايحلإلا يف وهو يناثلا مسقلا

 5١ تايملإلا يناثلا نفلا

 4١ مولعلا ميسقت يف ىلوألا ةمدقملا
 5 هنم جريل ةئالقلا مولعلا هذه تاعوضوم نایب يف ةيناثلا ةمدشملا

 هددصب نحن يذلا يهإلا ملعلا عوضوم
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 ىلازغلا مالسإإلا ةجلا
 يت

 ب ا يي

 Vo ةروصلاو ىلويملا ةمزالم يف لوقلا
 ۷۸ ضارعألا يف لوقلا
 ۸٠ ضارعألا هذه داحآ ماسقأ يف لوقلا

 ٤ همزاولو دوحولا بجاو تاذ يف ةيناثلا ةلاقملا
 00 ةمدقمو ىواعد اهيفو لوألا تافص يف ةثلاثلا ةلاقملا
 ١١ تافصلا ف لوقلا ةمئاحت

 ۳ ةعبارلا ةلاقملا

 ١ هد ةسمانلا ةلاقملا

 تايعيبطلا يف وهو ثلاثلا مسقلا

 ١5:5 تايعيبطلا ف ثلاثلا نفلا

 ١ ١5 ةكرحلل ىلوأ ةمسق

 ١38 اهببس رابتعاب ةكرحلل ةيناث ةمسق

 ١ "45 ةكرحلل ةثلاث ةمسق

 ۹۱ يناسنإلاو يناويحلاو يتابنلا سفنلا يف ةعبارلا ةلاقملا

 ١ 8 5 ةرهاظلا تاكاردإلا قيقحت يف لوقلا

 ۹۹ ةنطابلا ساوحلا يف لوقلا
 ۲۰۱ يناسنإلا سفنلا يف لوقلا
 ۲١١ لاعفلا لقعلا نم سوفنلا ىلع ضيفي اميف ةسماخلا ةلاقملا

۲٢ 




